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Виходить з 1939 року

У неділю – День Матері

Шановні наші матері, дорогі жінки, берегині! 
Прийміть щиросердечні вітання з нагоди націо-

нального свята! 
Материнство – безцінний Божий дар, вічне дже-

рело людського буття, основа сім`ї, роду і наро-
ду. Саме уроки матері є головним дороговказом 
на життєвому шляху, а її любов – найнадійнішим 
оберегом. Нелегка і дуже відповідальна праця – 
виростити своїх дітей здоровими фізично і мораль-
но, добрими й сильними людьми у житті, гідними 
громадянами своєї Батьківщини. Доземний уклін 
вам, дорогі наші матері, за ваше велике серце, за 
ніжність і ласку, за безмежне терпіння і щоденну 
копітку працю. Особливі слова подяки висловлює-
мо багатодітним матерям Чортківського району та 
всім жінкам, які взяли у свої сім’ї на виховання 
дітей-сиріт. Зокрема схиляємо голови перед мате-
рями, які виховали героїв-захисників, котрі зараз 
на сході захищають територіальну цілісність краї-
ни. Від усієї душі бажаємо матерям здоров`я, ро-
динного затишку, добробуту і впевненості у при-
йдешньому дні. Господнього благословення вам і 
вашим родинам. 

Голова районної 
держадміністрації 
М.СТАШКІВ

Голова 
районної ради 

В.ШЕПЕТА

ПРИЄДНУЙТЕСЯ 
ДО НАШОЇ КОМАНДИ 

ВЖЕ СЬОГОДНІ!

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

за адресою:
м. Чортків, вул. Кн. В.Великого, 29 Е 

(колишній ремзавод).
За детальною інформацією звертайтесь за телефоном:

095 26 00 703
 resume.cho@sebn.com

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

– Електромеханіків, налагоджувальників техноло-
гічного устаткування, інженерів та інших спеціалістів

Гарантуємо:
офіційне працевлаштування, медичне страхування, 

навчання за рахунок роботодавця, гарячі обіди, безко-
штовне транспортування до місця роботи працівників 
позмінного графіку

Чортківська філія 

ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Vivat! – оновленій 
амбулаторії

С. 3 С. 5

Знов мовить 
стиха, 

тужно пам`ять

С. 6

Автобусні 
маршрути: витни 

та збережи!

С. 10

ДТП 
зі смертельним 

фіналом

С. 11

Душпастирі, 
виколисані 

Чортківщиною

В світі усе починається з мами!..

Фотопогляд Ореста ЛИЖЕЧКИ



10 травня ц. р. голова райдержадміністрації 
Михайло Сташків спільно з народним депутатом 
України Олегом Барною провели робочу 
зустріч за участі першого заступника голови 
райдержадміністрації Івана Заболотного,  
методиста районного методичного кабінету відділу 
освіти РДА Руслана Кашуби, військового комісара 
Чортківського об’єднаного міського військового 
комісаріату Василя Масьовського, командира 
військової частини А-1915 Анатолія Вівсяного та 
інших з приводу організації навчально-польових 
зборів серед старшокласників у Чортківському 
районі.

Під час зустрічі присутні обговорили організацій-
ні питання зборів, оглянули стрільбище, попередньо 
погодили план заходів для організації проведення 
бойової стрільби з автоматичної зброї. 

– Сьогодні Україна в епіцентрі військових подій, 
тому підготовка юнаків до служби в армії у наш час 
стала надзвичайно актуальною, – наголосив голова 
райдержадміністрації М.Сташків.

– Останні бойові стрільби в районі проводилися 
ще у 2007 році. Ми зобов’язані не тільки відновити, 
а й значно вдосконалити і покращити військово-па-
тріотичне виховання молоді, – зауважив народний 
обранець О.Барна.

Тож присутні відповідно до Положення про до-
призовну підготовку юнаків, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 р. 
за  № 1770, навчальної програми предмета «Захист 
Вітчизни», спільного наказу департаменту освіти і 
науки Тернопільської облдержадміністрації та Тер-
нопільського обласного військового комісаріату від 
16.01.2017 р. за № 7-од/28-агд «Про проведення у 
2016/2017 навчальному році навчально-польових 
зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) із 
предмета «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх на-
вчальних закладах» і спільного наказу Чортківського 
відділу освіти райдержадміністрації та Чортківсько-
го об’єднаного міського військового комісаріату від 
9.02.2017 р. за № 39-од/31-агд, з метою закріплення 
знань, умінь і практичних навиків, набутих учнями 
на заняттях з предмета «Захист Вітчизни», виріши-
ли провести 15-17 травня ц. р. практичні заняття 
за програмою навчально-польових зборів з учнями 
11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів ра-
йону. 

Важливим є і те, що з метою патріотичного вихо-
вання та освоєння азів військової підготовки серед 
старшокласників до навчально-польових зборів до-
лучаться Борщівській та Заліщицький райони.

Публікацію 
підготовлено і надано 

Чортківською райдержадміністрацією
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На часі2
У райдержадміністрації

Документ

(Закінчення. Поч. у № 18 (8619) від 5 травня 2017 р.)

Депутат С.М.Рудик висловила думку, що не тре-
ба людям субсидій як подачок від держави. «Дай-
те їм справедливі тарифи та нормальні зарплати».  
Просила враховувати позицію жителів територій 
поблизу Дністра, які проти ГЕС, бо ми з нашими 
доходами можемо відпочивати тільки на Дністрі, не 
можемо поїхати за кордон, як зараз роз`їхалися де-
путати та багаті чиновники. «Ви сказали, яка відпо-
відальність, така і зарплата. Хіба в лікарів, вчителів 
відповідальність настільки мала, що отримують се-
редню зарплату 7 тис. грн, а в НАБУ можуть отри-
мувати 400 тис. грн зарплати, премії по півмільйо-
на?», – запитала Стефанія Михайлівна.

Звиняцький сільський голова Н.О.Безушко поці-
кавилася, чому відповідно до нещодавно прийнятої 
постанови Кабінету Міністрів України зекономле-
ні субсидії у людей пропадуть, а відшкодуванню 
підлягає тільки 700 гривень? Коли держава візьме 
на себе зобов`язнання забезпечити дітей-інвалі-
дів (з бульозним епідермолізом) медикаментами та 
перев`язочними матеріалами?

Депутат Т.В.Яблонь звернула увагу на слова 
Г.О.Ізвєкової  про критичний стан із забезпечен-
ням заробітною платою. В кінці минулого року на 
сесії Верховної Ради було внесено зміни у Бюджет-
ний кодекс, згідно з якими освітня субвенція може 
спрямовуватися виключно на заробітну плату педа-
гогічним працівникам, в той же час до прийняття 
цих змін дані кошти можна було спрямовувати на 
зарплату технічного персоналу у школах та оплачу-
вати за енергоносії. Тетяна Василівна акцентувала 
на тому, що народний депутат України представляє 
фракцію БПП і правлячу коаліцію, яка несе від-
повідальність за прийняті рішення. Зміни до Бю-
джетного кодексу України від 20 грудня 2016 року 
значно погіршили ситуацію з виплати заробітної 
плати та оплати за комунальні послуги як для на-
шого районного бюджету, так і для інших бюджетів 
такого рівня. Станом на початок квітня додаткова 
потреба в коштах у нашому районі становила біль-
ше 29 мільйонів гривень, що не під силу місцевому 
бюджету. Сьогодні уже проблеми з виплатою за-
робітної плати в медицині, освіті, у Швайківській, 
Босирівській, Сокиринській сільських радах. 2017 
рік названо роком доріг, проте співфінансування на 
умовах 50 на 50 відсотків. Чи зможе район забез-
печити  фінансування 50 відсотків з місцевого бю-
джету? Тетяна Василівна критично виступила щодо 
пропозиції нардепа, щоб е-декларації заповнювали 
усі жителі України, як в Америці. Спочатку хай 
наші люди отримають зарплати, як в Америці, а вже 
потім можна говорити про декларування, як в Аме-
риці. Т.В.Яблонь висловила позицію, що не можуть 
бути зарплати в одних у 100-200 разів більші, ніж 
в інших. Має бути розумна вилка між найвищою і 
найнижчою зарплатою, тоді буде зарплата і для вчи-
теля, і для медика, і для чиновника вищого рангу. 
Тетяна Василівна попросила коментаря О.С.Барни 
щодо інформації в ЗМІ про кримінальні справи по 
об`єктах, які ремонтувалися за кошти Фонду регі-

онального розвитку у Нагірянці, Білобожниці та 
Чортківській ДЮСШ.

Депутат В.Г.Градовий звернув увагу на те, що 
спортивна школа не була замовником ремонтних 
робіт та не підписувала актів виконаних робіт, ко-
шти йшли через область.

Детально обговоривши питання внесення змін до 
районного бюджету, депутати перейшли до інших 
питань порядку денного.

Підтримали і обговорили депутати питання «Про 
делегування членів у Госпітальну раду Чортківсько-
го госпітального округу». Р.В.Чортківський розпо-
вів, що чотири райони мають увійти в госпіталь-
ний округ (Бучач, Заліщики, Гусятин, Борщів), а 
інші заклади мають перепрофілюватися в лікарні 
інтенсивного лікування І та ІІ рівня, лікувально-
діагностичний центр, лікарні планового та віднов-
ного лікування, станції швидкої медичної допомоги 
з пунктами швидкої медичної допомоги, пунктами 
швидкої медичної допомоги тимчасового базування 
та спеціалізованими бригадами швидкої медичної 
допомоги, хоспіси (заклади для надання паліатив-
ної допомоги та психологічної підтримки безна-
дійно хворим). На адміністративній території гос-
пітальних округів базуватимуться центри первинної 
медико-санітарної допомоги для надання первин-
ної медичної допомоги. Згідно із програмою кожен 
госпітальний округ має отримати по 50 мільйонів 
гривень на придбання сучасного медичного облад-
нання. Тому слід не упустити такої можливості для 
покращення обслуговування населення.

Активно обговорювалося питання «Про план ре-
монту доріг на території Чортківського району у 2017 
році». Долучилися до обговорення депутати район-
ної ради М.Є.Скорохід, В.І.Бичко, В.Г.Градовий, 
А.А.Голодун, Н.В.Задорожна. Депутат А.Я.Шумка 
запропонував до плану ремонту доріг включити ре-
монт доріг, обговорених на засіданні президії та по-
даних депутатами. Дану пропозицію підтримав весь 
депутатський корпус.

Прийняли депутати Звернення депутатів Чортків-
ської районної ради Тернопільської області до Пре-
зидента України Порошенка П.О., Кабінету Міні-
стрів України, Генеральної Прокуратури України, 
Національного антикорупційного бюро України та 
Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики і комунальних послуг 
(НКРЕКП), щодо введення щомісячної абонплати 
за газ, рішення «Про необхідність проведення Все-
українського референдуму з питання заборони про-
дажу земель сільськогосподарського призначення в 
Україні», районну програму роботи з обдарованими 
дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік «Обда-
рованість».

На ці та багато інших запитань спробували знайти 
відповіді усі присутні на засіданні першого пленар-
ного засідання XI сесії Чортківської районної ради.

Публікацію підготовлено 
та надано Чортківською районною радою

У районній раді

Із першого пленарного засідання 
ХІ сесії районної ради

Затверджено
рішенням районної ради
від 27 квітня 2017 року  

№ 248
 

 Президенту України Порошенку П.О.
 

Кабінету Міністрів України

Генеральній Прокуратурі України                                                                           

Національному антикорупційному бюро України 

Національній комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг

Депутатським групам і фракціям 
у Верховній Раді України

 
ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Чортківської районної ради 
Тернопільської області до Президента України 
Порошенка П.О., Кабінету Міністрів України, 

Генеральної Прокуратури України, Національного 
антикорупційного бюро України та Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) щодо 

введення щомісячної абонплати за газ
28 березня 2017 року Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвер-
дила розмір абонентської плати за підключення до 
системи газопостачання, яку споживачі щомісяця 

сплачуватимуть незалежно від фактичного обсягу 
споживання. Цим рішенням діюча влада продо-
вжує справжню економічну війну проти українців.

Споживачам нараховуватиметься плата за газ як 
товар (4942 грн за тисячу кубометрів плюс гранич-
на торгівельна націнка газопостачальної компанії, 
яка становить 3,2 відсотка), а також окремо абонп-
лата за користування приєднаними потужностями.  
Згідно із законом абонплата за надану потужність 
не підпадає під субсидіювання – споживачі мають 
сплатити за це живі гроші. Натомість середній мі-
сячний чек для абонентів, які використовують газ 
для приготування їжі на газових плитах без лічиль-
ників, збільшиться в 3-5 разів.

Діюча роздрібна ціна на газ для побутових спожи-
вачів встановлена постановами Кабінету Міністрів 
України № 315 від 27 квітня 2016 року (про внесен-
ня змін до постанови Уряду № 758 від 1 жовтня 2015 
року) – на рівні 6879 грн за тисячу кубічних метрів з 
ПДВ. В її структурі вартість послуг транспортування 
та розподілу природного газу складає 13 відсотків. 
У вартості кожної тисячі кубометрів передбачено 
219 грн плати за транспортування палива до ГТС і 
513,7 грн за розподіл (плата облгазам). Всього – 733 
грн. Рішення Регулятора розділяє вартість товарно-
го газу та вартість послуг з його транспортування і 
розподілу. Тепер ті 825 грн, що закладені  в кожній 
тисячі кубів, будуть вилучені з ціни. Газ як товар 
подешевшає та буде коштувати близько 6000 грн за 
тисячу кубометрів. Натомість кожен споживач буде 
сплачувати за послуги розподілу окремою платіж-
кою в залежності від потужності – максимально 
можливого рівня споживання газу.

Одинадцятикласники 
пройдуть навчально-

польові збори
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Претензійно
Чортківському міському голові п. Шматьку В.П.

Начальнику управління соціального захисту 
населення Чортківської міської ради п. Грицику І.М.
Начальнику відділу ЖКГ Чортківської міської ради 

п. Воціховському В.Ю.

Відкритий лист
від городян – мешканців вул. Підгірна, Броварова, 

Київська, Середня (всього 61 підпис)
Із часів підведення водопостачання на наші вули-

ці в 1968-1974 рр. каналізацією було охоплено лише 
два відомчих будинки Львівської залізниці. Для збо-
ру і вивезення рідких побутових відходів і нечистот 
наші домогосподарства облаштовували собі септи-
ки, вивіз вмісту яких проводив спецтранспорт водо-
каналу. Через великий схил рельєфу місцевості від 
Горішньовигнанської гори і відсутність будь-якої 
ливневої каналізації чи хоч якихось організованих 
водостоків, після великих гроз чи тривалих дощів 
вода масово стоїть на городах, подвір’ях і по ву-
лицях. Зокрема по вул. Київській навесні і восени 
утворюється і впродовж до двох місяців часу стоїть 
так зване «Київське водосховище», яке географіч-
но розливається на всю ширину проїжджої части-
ни вулиці перед будинками №№ 27, 29, 37, 39, 41, 
43. У результаті потоків і просочень паводкових 
та ливневих вод наші септики потребують значно 
частішого очищення. Так, з боку низинної частини 
вул. Київської  септики потребують очищення пері-
одично від щомісяця до через місяць (як в буд. 19) 
чи щодва-три місяці (як у №№ 25, 29 та інших ни-
зинних). При існуючому тарифі у 200 грн за ходку 
асенізаційної машини дана послуга стає непідйом-
ною для сімей пенсіонерів, інвалідів, багатодітних, 
малозабезпечених. Все частіше мешканці почали 
виливати воду на вулицю, попід траву і насадження 
– поки-що відносно чисту… Тому людей буквально 
шокувало й обурило нове повідомлення про те, що 
водоканалом розробляється новий тариф у 260 грн 
на очищення септика і вивіз рідких відходів.

Як відомо з рішень Уряду, постанов Кабіне-
ту Міністрів України № 848 від 21.10.1995 р., № 
1156 від 27.07.1998 р., № 106 від 28.02.2015 р., № 
83 від 5.04.2014 р. «Про посилення соціального за-
хисту населення в умовах підвищення цін і тарифів 
на комунальні послуги», Положення про порядок 
призначення та надання населенню субсидій», по-
станови КМУ за № 409 від 6.08.2014 р. «Про вста-
новлення державних соціальних стандартів у сфері 
житлово-комунального обслуговування», запрова-
джено адресну підтримку малозабезпечених сімей, 
компенсацію додаткових витрат на оплату кому-
нальних послуг, в тому числі і на вивіз твердих та 
рідких побутових відходів і нечистот. З квітня мі-
сяця 2015 р. проводиться субсидіювання витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг, однак на по-
слугу очищення септиків, яких у місті в приватному 
секторі понад 3 тис. (три тисячі!), і вивезення рід-
ких побутових відходів субсидії населенню управ-
лінням соціального захисту чомусь не надаються. За 
два календарних роки надання житлових субсидій 
так і не було офіційно визначеного чи то приватно-
го, чи комунального надавача і виконавця цих по-
слуг (конкурують зараз обидва), не було розроблено 
і затверджено економічно обґрунтованого і соці-
ально виваженого тарифу на цю послугу, не було 
розроблено методики і механізму запровадження 
субсидіювання цього виду компослуги. Складаєть-
ся враження, що не всі рішення центральної влади 
виконуються на місцях органами місцевого само-
врядування в силу певних об’єктивних причин чи 
свідомого ігнорування і саботування, викликаючи 
ще більше збурення, збідніння і зубожіння людей.

Оскільки з травня місяця розпочалось пере-
оформлення субсидій на новий календарний пе-
ріод, просимо міського голову, виконком міської 
ради, управління соціального захисту населення, 
відділ ЖКГ міської ради, керуючись ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про відходи», Порядком прове-
дення конкурсу на надання послуг з вивезення по-
бутових відходів, рішенням виконкому визначити, 
нарешті, надавача та виконавця послуг з очищен-
ня септиків та вивезення рідких побутових відходів 
і нечистот, переглянути калькуляцію поданого на 
затвердження проекту тарифу водоканалу, внести 
необхідні зміни і затвердити економічно обґрунто-
ваний і соціально збалансований тариф на дану по-
слугу, а управління соціального захисту населення 
впровадити, нарешті, субсидіювання даної компос-
луги «при відсутності централізованого водопоста-
чання і вигрібних ям» згідно з Постановою Каб-
міну від 6.08.2014 р. «Про встановлення державних 
соціальних гарантій у сфері житлово-комунального 
обслуговування».

Від імені і за дорученням громади – В.Л.КОЗЛОВ
 (Список заявників у кількості 61 особа

 із зазначенням їхніх адрес і підписів додається).     

Як зазначив під час відкриття 
амбулаторії Степан Барна, дана 
ініціатива – це приклад успіш-
ного партнерства влади, бізнесу, 
а головне, безпосереднє бажан-
ня людей змін, які і дозволили 
покращити первинний рівень 
надання медичних послуг у селі.

«Росохацький ФАП – це ком-
бінований комплекс, який на-
дає першу медичну допомогу, а 
також забезпечує діагностуван-
ня захворювань. Водночас там 
є аптечний пункт, який працює 
в рамках програми «Доступні 
ліки», де люди мають можли-
вість отримати медикаменти ві-
тчизняного виробництва безко-
штовно. Важливим є також те, 
що в умовах, коли створюються 
госпітальні округи, ми пови-
нні підтягнути рівень надання 
медико-санітарної допомоги у 
селах області. І це є нашим пріоритетом, адже зі 
свого боку адміністрація робитиме все, аби життя 
мешканців Тернопільщини було комфортнішим», – 
підкреслив очільник області.

Таким чином, завдяки реорганізації амбулаторії, 

робота над проектом якої тривала близько п’яти 
років, у селі створені належні умови для надання 
якісних медичних послуг місцевому населенню. Зо-
крема, там будуть обслуговуватися  близько 2 тис. 
осіб, з них – 390 дітей. За словами мешканців, від-
криття амбулаторії у селі значно полегшить їхнє 
життя, адже багато кому було важко їхати на ліку-
вання до Чорткова, зокрема це стосується людей 
похилого віку. 

«Крім нової амбулаторії, на яку в селі довго чека-
ли, сьогодні ми отримали й цінні подарунки, які до-
поможуть полегшити нашу роботу, – зауважив за-
відувач Росохацької амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Василь Рудяк. – Тепер людям 

не доведеться їхати до райцентру, адже ми їх змо-
жемо повноцінно обстежувати та обслуговувати на 
місці».

Прес-служба Тернопільської ОДА

Населення буде приречене платити за газ і окремо 
– за обслуговування труб, якими він постачається. 
Взяти плату ще раз за те, що людей підключили 
колись, можливо, ще в радянські часи, до газових 
мереж або ж провели ці газові мережі власним ко-
штом – це вже переходить всі межі здорового глузду 
та моралі. Кожна родина буде вимушена платити 
від 50 до 136 грн на місяць додатково до вже іс-
нуючих тарифів, хоча за це вже сплачено у вартості 
транспортних послуг, і ця сума становить 12 млрд 
грн на рік.

Рішення НКРЕКП щодо встановлення абонент-
ської плати за підключення до газових мереж цього 
року є злочинним обкраданням українського наро-
ду, через яке найбідніші верстви населення сплачу-
ватимуть за газ в 3-5 разів більше. Найницішим в 
новому «податку на повітря» є те, що на абонплату 
не розповсюджується система субсидій.

Уряд та олігархічні клани у такий спосіб продо-
вжують політику зубожіння українських громадян. 
Це економічна війна проти українського народу, 
спрямована на знищення української нації.

Як відомо, з початку квітня 2017 року національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, прийняла рішення 
про зупинку розмежування рахунків за газ та доставку 
палива, яке передбачало введення абонентної плати за 
постачання газу для різних категорій споживачів. Наго-
лошуємо: призупинила, але не скасувала рішення, що 
не може не турбувати.

Враховуючи вищевикладене, ми, депутати Чортків-

ської районної ради Тернопільської області, вимагаємо:
– від Президента України Порошенка П.О., Ка-

бінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики і комунальних послуг 
(НКРЕКП), вжити вичерпних заходів для захисту 
інтересів громадян України та скасувати, а не при-
зупинити грабіжницьке і необґрунтоване рішення 
Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики і комунальних послуг 
(НКРЕКП), від 28 березня 2017 року про введення 
щомісячної абонентної плати за підключення до 
системи газопостачання та відправити у відставку 
весь склад НКРЕКП;

– від Генеральної Прокуратури України, Наці-
онального антикорупційного бюро України про-
вести всебічне розслідування за фактом ухвалення 
незаконного рішення посадовцями Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) та 
притягнення винних до відповідальності.

Попереджаємо всіх без винятку народних депу-
татів України про персональну відповідальність за 
наслідки своїх рішень перед ккраїнським народом.

 
Звернення прийнято на одинадцятій 

сесії Чортківської районної ради сьомого   
скликання 27 квітня 2017 року

Керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради                       Т.ЯБЛОНЬ

У Росохачі відкрито лікарську амбулаторію
Успішний приклад самоорганізації жителів маємо у селі Росохач Чортківського району. Об’єднавши 

ресурси з різних джерел, у селі реорганізували амбулаторію загальної практики сімейної медицини, 
участь у відкритті якої минулої п’ятниці, 5 травня, взяли голова Тернопільської ОДА Степан Барна, 
народний депутат України Олег Барна, голова Чортківської райдержадміністрації Михайло Сташків. 
Вони також подарували ФАПу необхідне устаткування – електрокардіограф, аналізатор крові та 
комп’ютерну техніку.



Вантажність у 7,5 тонни 
склали: 36 (!) багатофункці-
ональних ліжок для важко-
хворих; більше 60-ти матра-
ців; тумбочки до лікарняних 
палат; пухові ковдри; медичні 
ходунки для інвалідів, мили-
ці; терапевтичні дуги; окрім 
цього – всякого роду медич-
ний реманент. Неоціненна 
допомога! І все це завдячу-
ючи волонтерам-парафіянам 
і священнослужителям храму 
Верх. Апп. Петра і Павла Бу-
чацької єпархії УГКЦ, в яких 
благодійність – невичерпна, 
милосердя – безмежне. 

Усе отримане буде розпо-
ділено в першу чергу по від-
діленнях Чортківської цен-
тральної районної лікарні, що 
вкрай потребують поновлен-
ня медичного обмеблювання. 

Слід сказати, волонтерська 
парафіяльна спільнота повсякчас вагому підтримку 
й допомогу надає нашим воїнам-захисникам, за-
безпечуючи їх усім необхідним, як у плані речей 
повсякденного вжитку, продуктами харчування, 
так і військовою амуніцією. 

Принагідно Чортківський МРВ УСБУ в Тер-
нопільській області висловлює уклінну вдячність 
волонтерам-парафіянам катедри собору Верх. 

Апп. Петра і Павла Бучацької єпархії УГКЦ за 
надану гуманітарну допомогу співробітникам 
міжрайпідрозділу та управління, котрі цього мі-
сяця відряджені в зону проведення бойових дій 
на сході України.  

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 
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Армія

Пригадую, як до військової частини, в котрій я 
служив, будучи капітаном, прибув з Південної гру-
пи військ (з Угорщини) капітан Очкасов, уралець, 
з сім`єю. То було в 1962 році. Минув деякий час і 
якось за обіднім столом він в колі офіцерів дослівно 
заявив: «Нам нужна маленькая война, чтоби встрях-
нуть общество!..».

Це викликало здивування-обурення присутніх! І за-
булося ніби, бо переміщення по службі було постійне 
серед офіцерів. Але, як бачимо, воно жевріє весь час і 
у верхах. Та державність України (з 1991 року) муляє 
очі таким «очкасовим» і в наш час. Я не хочу перера-
ховувати, де Росія «встряхівала» впродовж 25-ти років 
«общество», але чимало разів.

І ось ми у війні з нею четвертий рік. Фактично ця 

бійня перейшла в позиційну війну: ніхто не наступає 
(не йде в безглуздя!), але люди гинуть від далеко-
бійних обстрілів – тож ми маємо вбитих і солдатів 
регулярної армії, і добровольців, а також багато по-
ранених. Наші військові частини і добровольці – на 
бойових позиціях по лінії розмежування, а фактично 
– фронту.

…Гідно виконують Військову Присягу в Збройних 
силах України і офіцери, уродженці Чортківщини, 
в наші неспокійні дні. Таких хочу назвати: Мирос-
лав Музика, Денис Жигунов, Юрій Пелікан, Мико-
ла Пахолків, Борис Шафран, Ігор Рибачок, Микола 
Ющенко, Андрій Гаджала, Володимир Міц, Арсен 
Соболь, Віктор Семчишин, Сергій Кусенко, Петро 
Дацишин, Ігор Пирожик і багато інших. Віддаймо 
належне тим, хто стоїть в бойовому строю нашого 
війська!

Вчаться на офіцерів Збройних сил України: Ми-
хайло Марфіян, Олег Мальований, Олександр Обо-
довський, Володимир Дюк, Ярослав Ганиш, Андрій 
Івахів, Ярослав Гайовський та інші. Необхідно, аби 
з Чортківщини цього літа були кандидати для всту-
пу до військових академій, університетів, інститутів, 
коледжів як з-поміж юнаків, так і юнок. Звертайтеся 
до Чортківського об’єднаного міського військового 
комісаріату з особистими документами. 

Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, учасник бойових дій з 

розмінування в Україні, уповноважений ЧОМВК

Знай наших!
За підсумками фінансово-господарської діяль-

ності підприємств Тернопільського обласного 
управління лісового та мисливського господарства 
за І квартал ц. р. перше місце в рейтингу за осно-
вними видами діяльності посіло ДП «Чортківське 
лісове господарство». Про це повідомляє веб-сайт 
Тернопільліс. Так, чистий дохід підприємства 
за підсумками І кварталу сягнув понад мільйон 
гривень (1113 тис. грн), а заробітна плата одного 
штатного працівника становить 7476 грн, що вище 
за середню по облуправлінню (6386 грн) та Терно-
пільській області загалом.

Доля шкірно-венерологічного – знову на слуху
Фоторепортажі з протестних акцій чортківчан 

в стінах Тернопільської обласної ради, котрі ви-
магають від влади дослухатись до їхніх вимог, 
вмістили одразу кілька Інтернет-сайтів, зокрема В 
курсі. Тернопільські новини, Галас. Новини Тер-
нополя та області, новинний портал «За Збручем», 
BezTaby. Громадськість обурена та стривожена 
близькою в часі ймовірністю закриття Чортків-
ського обласного комунального шкірно-венероло-
гічного диспансеру, мовляв, проект рішення про 
припинення дії юридичної установи в обласній 
раді вже підготували. Натомість влада не обіцяє ні-
чого, окрім розгляду даного питання на наступній 
комісії обласної ради.

Вогонь добрався й до золота
TeNews. Всі новини Тернопільщини на одному 

сайті голосить про недавню пожежу, що трапилась 
у Чорткові на вул. С.Бандери, 23 – там загорілось 
складське приміщення ювелірного магазину. Во-
гонь знищив електричний лічильник, світильники, 
оргтехніку, пошкодив прилавки з ювелірними ви-
робами, двері. За матеріалами управління ДСНС 
України в Тернопільській області, загоряння лік-
відовано, завдяки чому вдалось врятувати житлову 
будівлю та ювелірні вироби. Причина виникнення 
пожежі та збитки поки не відомі.

Від серця – до серця
Цю зворушливу історію переповіли кілька Інтер-

нет-сайтів, зокрема Znaj.ua, Gazeta.ua, BezTaby.te.ua, 
0352.ua, Тернополяни та ін. – вже після того, як у 
ТСН на телеканалі 1+1 з`явився сюжет про зустріч 
12-літнього чортківчанина Дениса Обшарського та 
вдови військового медика Михайла Стасіва, котрий 
три роки тому, перебуваючи на передовій на Дон-
басі, отримав листа від хлопчини. Написати листа 
(навіть листів, бо таких було аж шість!) Дениса спо-
нукало пережите – втрата улюбленого спортивного 
тренера – чортківчанина Романа Ільяшенка, котрий 
загинув в Іловайському котлі. Незнайомому солда-
тові хлопець наказував неодмінно повернутися – й 
Михайло Стасів, доброволець, військовий хірург, 
врятувавши не одне життя на фронті, таки повер-
нувся. Однак через півроку після демобілізації у 
віці 47-ми літ помер від інфаркту. А цю зустріч зі-
ніціювала вдова чоловіка Ольга Стасів, подякувавши 
хлопчині за таку зворушливу підтримку покійного 
чоловіка й подарувавши путівку до Угорщини, отри-
ману нею за перемогу в міжнародному соціальному 
проекті «Книга добра». До слова, на зустрічі побува-
ли й мати хлопчика Анастасія Обшарська та бабуся, 
відома в краї поетка Раїса Обшарська – обидві наші 
посестри по перу, бо є членками НСЖУ.

Гостинний Серет
Про Відкриті обласні змагання Тернопільщини 

2017 року серед юнаків зі спортивного туризму з виду 
водний туризм, в рамках Всеукраїнських масових 
спортивних заходів «Спорт для всіх в парках і скве-
рах», з нагоди Дня Героїв, які відбуватимуться 18-20 
травня, повідомляє Інтернет-сайт Ровесник. Терно-
пільські молодіжні новини. Відбуватимуться змаган-
ня в Чорткові, на річці Серет. До участі допускають-
ся збірні команди Бережан, Кременця, Тернополя і 
Чорткова, інших територій. Усі дистанції учасники 
долатимуть на  власних байдарках (човнах) та катама-
ранах у шоломах і страхувальних безрукавках (у разі 
відсутності надаватимуться напрокат).

Запросини на з’їзд
ДивенСвіт вмістив відеозапрошення: комісія у 

справах молоді Бучацької єпархії УГКЦ запрошує 
юнаків та дівчат на ювілейний V з`їзд єпархіальної 
молоді Бучацької єпархії УГКЦ, що відбуватиметь-
ся 20 травня 2017 р. у Чорткові. Місце зустрічі: 
катедральний собор Верховних Апостолів Петра і 
Павла. Інформується і програма з`їзду.

Власна марка на подіумі області
На відкритті літнього туристичного сезону ми-

нулої суботи в Бережанах, на базі тамтешнього 
замкового комплексу Державного історико-архі-
тектурного заповідника, експозицію туристичного 
потенціалу Чорткова було представлено різнопла-
ново: майстерні вироби з лози, воску, натураль-
ні мила наших талановитих майстрів; українські 
страви, характерні для нашого регіону; рекламні 
брошури представників індустрії гостинності; а та-
кож невеличкий проспект «Чортків туристичний», 
де окремою рубрикою виокремлені причини, чому 
варто завітати саме до нашого міста. Про це голо-
сить офіційний сайт Чортківської міської ради.

Прочитувала Анна БЛАЖЕНКО

Служити Україні!
9 травня 2017 року маємо 72 роки з часу 

закінчення війни нацистської Німеччини проти 
Союзу РСР. На ці роки маємо накладених три роки 
відтоді, як 13 квітня 2014 року Росія розпочала 
війну в Україні, на Донбасі. Народ України 
сприйняв це як нахабне вороже дійство Путіна 
– найвищого керівника росіян! Подумалось, 
як він перед цим завчасно заявляв, що війну з 
Німеччиною могли, без сумніву, виграти росіяни і 
без українців! Нечувано! 

Чортківщина в соцмережах

Здавалось, власне їх – десятки відкритих сер-
дець – принесли в долонях, котрими виплеска-
ли втіху від переглянутого й почутого на цьому 
концерті, небайдужі чортківчани та гості міста. То 
було четвергового дня, 4 травня, в залі РКБК ім. 
К.Рубчакової – тернопільська співачка Ярослава 
Декалюк та поет-пісняр Іван Кушнір давали кон-
церт з присвятою Дню Матері. А першочергова 
мета – зібрати кошти на подальше лікування (аж 
до цілковитого одужання, бо так має статися нео-
дмінно!) Народного Героя України Андрія Нагір-
ного («Фазана»). Дійство стало помітним ще й че-
рез патронат і присутність керівництва району та 
міста. Як засвідчують джерела, жертовність краян 
саме в цьому вимірі означилась сумою близько 13 
тис. грн, що й уможливлює твердження: «спрацю-
вав» патронат сердець.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Під патронатом сердець
Доброчинство

Благодійність

І знову – поміч зі Швейцарії
Кілька днів тому на адресу собору Верх. Апп. Петра і Павла вже вкотре прибула гуманітарна 

допомога від швейцарських друзів-благодійників.



Отець Софрон Дмитерко був паро-
хом церкви Введення у храм Пресвятої 
Богородиці у с. Звенигород та церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці у с. Зе-
лена Бучацького району. Мій дід Іван 
Коваль був дяком у цих церквах. Піс-
ля його смерті дякував син, Дмитро 
Коваль, якого в 1940 р. заарештувало 
НКВС. Він пропав у сибірських табо-
рах і досі ми про нього нічого не зна-
ємо. Було йому на ту пору 27 літ.

Та подія сталася навесні 1944 року. В с. 
Зелена стояли німецькі війська, а на від-
стані 3 кілометри у с. Звенигород – ра-
дянські. У приміщенні проборства Зве-
нигорода перебував радянський штаб, до 
якого під`єднувались лінії зв`язку. 

Одного дня німці атакували і виби-
ли радянських зі Звенигорода. Чоловік, 
що проживав неподалік, обрізав дроти 
зв`язку, щоб, як пояснив, сушити білиз-
ну. Але через декілька годин радянські 
відбили село і почали шукати «дивер-
сантів», що пошкодили лінію зв`язку. 
Знайшли дроти в того чоловіка, та цьо-
го виявилось замало – потрібно було 
знайти керівника «диверсії». Звичайно, 
за їх ідеологією таким мав бути свяще-

ник – отець Софрон. Обох «підозрюва-
них» заарештували і босоніж погнали у 
с. Вербівці Теребовлянського району. 
Там їх мали розстріляти. 

Дізнавшись про намір розстріляти 
духівника, мешканці Вербівців поча-
ли благати «совітів» відпустити затри-
маних, засвідчивши готовність внести 
плату за це. Москалі й установили ціну: 
2 літри горілки («водки») за священика 
та 1 л – за простого чоловіка. Отака, за 
їх розумінням, була ціна за життя тих 
людей. Селяни швиденько зібрали обі-
цяне й о. Софрона та його «спільника» 
відпустили.

У 1989 р., коли відроджувалась Укра-
їнська Греко-Католицька Церква, в 
Івано-Франківську зібралось велике 
віче (на знімку). Ми з матір`ю теж їзди-
ли на те зібрання, де мав духовне слово 
до вірних й владика Софрон Дмитерко. 
Він упізнав мою матір, вони розгово-
рились, пригадавши той епізод. Єпис-
коп засвідчив, що все добре пам`ятає. 

Дмитро МИХАЙЛЕЦЬКИЙ, 
м. Чортків

Від редакції. Нам видалось за доціль-
не опублікувати ось такий маловідомий 
факт з життя духівника – нашого зем-
ляка. Адже, попри мовлене вище, світ-
лої пам`яті владика Софрон Дмитерко 
(спочив у Бозі 2008 р. Б.) був родом зі с. 
Бичківці. Його батько був священиком – 
служив спершу в Бичківцях, а відтак у 

с. Мишків Заліщицького деканату. Там 
Степанко (таке ім`я майбутній єпископ 
дістав при хрещенні) ходив до школи, по-
тому навчався у Станіславівській гімназії. 
Відтак вступив до новіціату отців-ва-
силіан у Крехові, діставши після облечин 
монаше ім`я Софрон. У роки Другої світо-
вої війни внаслідок поневірянь опинився в 
Чехії, вчився в семінарії, а потім, вже бу-
дучи священиком, через заслання гестапо 
працював на шахті в Моравській Остраві. 

За втручання УГКЦ був повернутий до 
Львова, направлений до Бучача на духо-
вну працю при василіанському монастирі. 
1968 року потайки висвячений на єпископа 
Івано-Франківського. Відтак – арешт та 
етап з примусовими роботами в присілку 
Лєнінскоє на Луганщині. Але з початком 
1989 р. єпископ Софрон Дмитерко, ЧСВВ, 
перейшов на легальне становище.

Фото з архіву редакції
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15 травня. Тривалість дня – 15.30. Схід – 5.10. Захід – 20.39. Іменини святкують Борис, Гліб, Давид

Витоки

Духовні достойники

70 років тому комуністична влада 
Польщі вчинила катастрофічну наругу 
над українцями Лемківщини, Надсян-
ня, Холмщини, Підляшшя. Їх насильно 
вигнали зі споконвічних батьківських 
земель на північно-західні території, 
що відійшли від Німеччини до Польщі. 
Поселеним на північно-західних зем-
лях українцям заборонялось змінювати 
місце поселення без згоди повітового 
уряду. На нових місцях українці були 
позбавлені своєї церкви та школи, як і 
можливості розвивати суспільно-куль-
турне життя. Їх переслідували навіть за 
спів українських пісень. Для пересе-
ленців заборонено вживати означення 
– «українець». Основною метою пересе-
ленців за акцією «Вісла» була асиміляція 

в новому польському середовищі.
Якщо хоча б коротко вдатись до історії, 

то відомо таке. Коли в липні 1656 року 
московський цар Олексій Михайлович 
поцікавився в Богдана Хмельницького, 
де має пролягти західна межа україн-
ських земель, гетьман дав чітку відпо-
відь: «Як за давніх князів руських – по 
Віслу й угорську границю». Так за часів 
Київської Русі Лемківщина, Надсяння, 
Холмщина й Підляшшя входили до дер-
жави наших предків. Ці українські етніч-
ні території пізніше належали до Галиць-
ко-Волинського князівства – як держави 
нашого народу. Саме там, за Бугом, 1253 
року в Дорогичині папський легат коро-
нував Данила Галицького на короля всієї 
Русі, визнаючи, таким чином, українську 

державність від імені Європи.
І тільки через століття ці землі по-

трапляють під владу Польщі, якій дуже 
важко доводилось поборювати бажання 
тутешнього населення залишитись при 
батьківській вірі й традиціях, з рідною 
українською мовою. Тож не дивно, що 
й за часів козаччини православні пара-
фії мали велике поширення на право-
бережній привіслянській території, в 
тому числі в Любліні, де посли Богдана 
Хмельницького до польського сейму ви-
магали відновлення української церкви. 
Не дивно, що вслід за своїм гетьманом 
генеральний писар Іван Виговський ви-
магав від шведських представників, щоб 
їхні війська не займали самі і не переда-
вали угорцям привіслянську територію, 
бо то – українська земля.

Незважаючи на багатовіковий натиск 
польського елемента, українці продо-
вжували зберігати своє єство на цих 
територіях і до Першої світової війни, 

хоча й етнографічна межа все-таки по-
сунулась на схід. Але, враховуючи істо-
ричне право нашого народу, центральні 
держави на Берестейських переговорах 
узимку 1918 року погодились залишити 
за Українською Народною Республікою 
Північну Холмщину й Підляшшя, що до 
того часу перебували у складі вже роз-
валеної Російської імперії.

Не зовсім випадковим є й те, що в таєм-
ному додатку до пакту Молотова-Ріббен-
тропа, підписаного 23 серпня 1939 року, 
кордон між СРСР і Німеччиною мав про-
лягти по річках Сян та Вісла. Але, як відо-
мо, Сталін, укладаючи нову угоду з Гітле-
ром 28 вересня 1939 року – про дружбу і 
кордони з Німеччиною, обміняв українські 
землі за лінією Керзона на приєднання в 
майбутньому до СРСР території Литви.

(Далі буде)
Стефан ГРИЦЬКІВ, 

позаштатний кореспондент 
«Голосу народу»

Цьогоріч, вже 
восени, духо-
вна спільнота 
споминатиме 
155-ліття від 
часу уродин 
отця Олекси 
Волянс ько г о 
– священика 
й громадсько-
культурного ді-
яча. Він прий-
шов у світ 7 
жовтня 1862 
року в родині 
священика й 
від дитячих літ 
присвятив своє 

життя служінню Богові. Священиками 
були не лише його батько, а й дід та 
прадід. А далекі предки походили зі с. 
Воля Самбірського району на Львів-
щині. Як засвідчують джерела, мабуть, 
і прізвище – Волянські – «засіялось» 
від тієї місцини.

1886 року Олекса взяв собі за дружи-
ну Марію Бурачинську з Криворівні, 
що на Гуцульщині. Її батько, Андрій 
Бурачинський, був священиком. 1894 
року він помирає і тамтешню пара-
фію перебирає, ставши її парохом, досі 
отець-сотрудник Олекса Волянський. 
У Криворівні йому судилось прослу-
жити впродовж трьох десятиліть.

За час служіння у Криворівні в отця 
Волянського з візитами побувало бага-
то видатних особистостей, в тім числі 

Іван Франко, Михайло Коцюбинський, 
Леся Українка, Ольга Кобилянська, 
Василь Стефаник, Гнат Хоткевич, 
Олександр Олесь, Осип Маковей.

Як свідчать джерела, в резиденції у 
Криворівні о. Олекса мав багату біблі-
отеку та архів, що могли би стати наці-
ональним багатством України, якби не 
Перша світова війна. Російські офіцери 
все спалили, в тім числі й листи Івана 
Франка до Олекси Волянського. Решта 
ж реліквій догоріла вже разом з рези-
денцією в с. Соколівка (на Косівщині) 
від тих самих рук. Там, як засвідчують 
джерела життєпису духівника, йому су-
дилося спочити, бути похованим і на-
віки стати частинкою Гуцульщини, її 
славою.

А що ж отчина, Тернопільщина? Ось 
як засвідчують життєпис духовного до-
стойника автори Василь Гуменюк зі 
Львова та Дарія Кушмелин з Торонто 
(публікація «Олекса Волянський: син 
Поділля і Карпат»): «Прикро, але зна-
йти точну дату і місце народження о. 
Олекси Волянського досі не пощас-
тило (як вже сказано вище, це 7 жов-
тня 1862 р., с. Звиняч Чортківського 
району Тернопільської області). Відо-
мо, однак, що його дід, Микола Во-
лянський був парохом у Баворові коло 
Тернополя, а батько – теж Микола – 
священиком у різних селах Тернопіль-
щини: Будзанові, пізніше – у Звинячі 
коло Чорткова. Правдоподібно, що у 
Звинячі, в родині священика Миколи 
Волянського (1829-1882) і Павлини з 

Боровських, народився 1862-
го року хлопчик, названий 
Олексою, якому судилось зі-
брати під своїм дахом увесь 
цвіт української інтелігенції – 
від Михайла Грушевського до 
Олександра Олеся і від Івана 
Франка до Михайла Коцю-
бинського. Той, хто прочитає 
спомини Олекси Волянсько-
го про Франка, зробить ви-
сновок, що володів священик 
пером бездоганно і бути б 
йому новим Шашкевичем чи 
Вагилевичем, але він свідомо 
відмовився від такого шляху, 
присвятивши себе чорновій 
роботі на ниві культури, про 
яку дуже часто забувають, але 
без неї культура приречена на 
животіння».

І, що, мабуть, найцінніше 
для нас, земляків цієї непе-
ресічної особистості, то ак-
центи в згаданій публікації 
власне такого змісту: «Ми 
ще не знаємо, де провів свої дитячі й 
юнацькі роки парох Криворівні, але 
з розповідей тих, хто його знав, а та-
кож родичів, відомо, що дуже часто 
згадував він Поділля як рідну сторону, 
а десь на Тернопільщині проживали 
його близькі родичі – Завальницькі. 
Зрештою, був Олекса Волянський дво-
юрідним племінником (хоч і майже ро-
весником) іншого, добре відомого Во-
лянського – Івана, пароха с. Острівець 
на Теребовлянщині, першого місіонера 
на американському континенті. До-
кладний і обширний родовід родини 
Волянських, складений Григорієм Во-
лянським (проживав у Рочестері по-
близу Нью-Йорка) перечислює багато 

дотичних імен та прізвищ і нема най-
меншого сумніву, що віддалені родичі 
о. Олекси проживають зараз на Терно-
пільщині, можливо, навіть не знаючи 
своїх генеалогічних зв’язків».

Власне, з цією метою ми й вдалися 
до публікації матеріалу-розвідки про о. 
Олексу Волянського. Можливо, акти-
візують свої спромоги краєзнавці і до-
дадуть до його життєпису ще й помітну 
сторінку з вітцівщини довголітнього 
пароха гуцульських місцин…

За матеріалами з інтернет-видань 
підготувала Анна БЛАЖЕНКО

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
 та з інтернет-видань

І в імені – стремління волі
Цю постать іменують непересічною в історії Гуцульщини. Між тим, 

народила його земля Чортківщини – с. Звиняч.

Ціна життя
Цю історію мені розповіла моя мати, 

на жаль, вже покійна. Йдеться про 
єпископа Софрона Дмитерка. Цього 
року йому виповнилося б 100 років.

Журбопис

Чорна сторінка нашого народу
У ці дні ми схиляємо чоло в пам`яті перед 70-літньою позначкою етноциду 

українства.
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Попри дуже поважний вік – майже 
94 роки (бо родом з 1923-го) Дмитро-
ві Михайловичу Довбенку з Чорнокі-
нецької Волі не доводиться особливо 
напружувати пам`ять, щоб згадати ті 
буремні літа своєї молодості. Для ньо-
го, тепер інваліда І групи, та війна не 
минула безслідно: був важко поране-
ний в ногу, лікувався в госпіталі. Пе-
ремогу зустрів у Білорусії, в Мінську. 
Всього судилось спізнати на життєвій 
ниві. Довголітньо трудився в колгоспі 
електриком. Беручкий до роботи, не-
посидющий і тепер, хоч, здавалось 
би, роки вже не ті. Мешкає в рідно-
му селі разом зі сином Володимиром, 
який працює в ПАП «Обрій», та не-
вісткою Ганною, котра трепетно, по-

дочірньому піклується про чоловіково-
го батька. Затишно старенькому від тієї 
турботи, тішиться й не нахвалиться, 
що фактично Ганна наче й не невістка 
для нього, а чистісінько тобі донька!

Минулого вівторка загостив до до-
мівки ветерана Колиндянський сіль-
ський голова Роман Клапків – щиро й 
тепло, з синівською вдячністю привітав 
з прожитими літами, з донесеною нам, 
нині сущим, пам`яттю, склавши дозем-
ний уклін. Вдаровано солдатові Другої 
світової пломінкі тюльпани й не тіль-
ки, щиро засіяно побажання активного 
довголіття. Бо доки живуть ветерани, 
доти видимо означується невигойна 
втрата від будь-яких воєн, потреба в 
мирі для України та цілого світу. Своїм 

привітанням чорнокінецьковолянсько-
го ветерана Другої світової війни Роман 
Петрович засвідчив повагу й пошану-
вання таких же солдатів минулих днів 
усієї Чортківщини – як і воїнів, що 
нині боронять цілісність та суверенітет 
нашої держави на сході. Колись поко-

ління родом з 20-х рр. минулого століт-
тя наближало омріяний мир, нині така 
ж місія в руках їх онуків і правнуків. 
Віримо: він неодмінно восторжествує.

Надія КЛАПКІВ, 
в. о. старости с. Чорнокінецька Воля

Поруч з нами

Один – на шестеро сіл! – 
ветеран…

Торік на ці травневі дні, коли весь світ вшановує День пам`яті та примирення 
поруч з річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, її ветеранів 
у нашій об`єднаній територіальній громаді було четверо. А тепер залишився 
один – на всі шість сіл! Бо час невблаганний. Минає 72 роки відтоді, як 
закінчилась Друга світова, тож плин весен, літ і зим дедалі відносить їх за 
іншу межу…

Небо тяжіло сіри-
ми дощовими хма-
рами, що сумовито 
супроводжували на-
строєвість велелюд-
ної колони чортків-
ської громади, котра 
з задумою про бо-
лісне сплетіння віків 
прямувала на міське 
кладовище, щоби 
віддати данину 
пам’яті воїнам-за-
хисникам,  загиблим 
у Другій світовій ві-
йні, воякам УПА, 
Січовим Стрільцям, 

учасникам АТО та Герою сучасся, по-
леглому в боях на сході України Рома-
нові Ільяшенку. 

Біля пам’ятних знаків почесною 
вартою виструнчилися молоді солда-
ти, священнослужителями української 
православної та греко-католицької 
конфесій відправлено поминальну па-
нахиду за жертвами війн. 

Саме 8 травня є Днем пам’яті та при-
мирення, і аж ніяк не День Перемоги, 
який проросійські прихвосні святкують 
9 травня, єдинством голосилося душ-
пастирями – Михаїлом Левковичем, 
Андрієм Мельником і Мирославом Ду-
мичем. Пиняючи на безрозсудливість 
влади української, з болем і прикрістю 
мовляли духівники про святкові вихід-
ні 1-2 травня, а натомість, зауважува-
ли, у третій день Великодня – до пра-
ці (!), що аж ніяк не супроводжується 
здоровим глуздом української нації та 
суперечить заповідям Божим. Не див-
лячись на десятки років незалежності, 
Україна так і не здобула омріяної пере-
моги, вторили отці. Бо й далі пролива-
ється кров українських патріотів, через 
«відсутність реальної примиреності, як 

у церкві, так і в політиці…». 
Торкнувшись історії ми-

нулого, рядком хронології 
тлумачив пам’ятні дати за-
ступник голови райдер-
жадміністрації Іван Віват. 
Акцентуючи на незреалізо-
ваному примиренні, мірку-
вання над усвідомленням 
того, чому й досі кращі 
сини й доньки України кла-
дуть своє життя на вівтар 
свободи, доніс до присут-
ніх народний депутат Олег 
Барна.  

І зринав у вись много-
голоссям український Сла-
вень; «Степом, степом 
йшли у бій солдати...» ли-
нуло довкіллям a capрella… 

Не переможними парадами, а осяя-
ною молитвою слід відзначати пам’ятні 
дати, бо то неминаючі віхи життєпису 
українського. «Тому ми повинні сьо-
годні, – зауважував у своєму зверненні 
міський голова Володимир Шматько, 
– починаючи від вихованців дитячих 
садочків і шкіл, виховувати українців, 
які будуть знати і творити правдиву іс-

торію своєї Батьківщини». 
Знову й знову сумовита лічба весен 

збуджує серця. Все менше й менше 
поміж нас тих, для кого Друга світо-
ва стала кривавим витинком долі, та до 
болю в серці сприймається зростаюча 
чисельність тих, кого чорним крилом 
покрила війна сьогодення. Схили-
лись додолу квіти вдячності, лягли до 
підніжжя пам’ятних знаків гірлянди 
жовто-блакитної барви, запалахкоті-

ли поминальні лампадки. У текстурі 
пам’ятних заходів зворушливо про-
низувала кожного патріотика, виспі-
вана вокальними тріо – Олександри 
Кашуби, подружжя Людмили та Юрія 
Майдаників (РКБК ім. К.Рубчакової) і 
викладачів міської музичної школи – 
Павла Червінського, Миколи Вуйчика, 
Петра Сави та декламована поетика 
Назаром Бабиним і ведучими Олексан-
дрою Кашубою, Ольгою Ільницькою.   

«А ми тую червону калину підійме-
мо, а ми нашу славну Україну розве-
селимо!..» – підсумовуючим акордом 
здійнялося переконливе пісенне твер-
дження народу вкраїнського.

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Пам’ять

Переплелися болісно віки
Минулого понеділка, 8 травня, на міському кладовищі відбувся поминаль-

ний захід із нагоди Дня пам’яті та примирення, 72-ї річниці Перемоги над 
нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни.



У переддвер’ї свята ми загостили в Дім 
милосердя, де благодать Господня сходить 
з великої любові до ближнього, де панує 
сонцесяйна щирість. 

Знайомтесь, ось вони – великодуш-
ні берегині-мироносиці. На долю майже 
кожної випали нелегкі випробування, та 
поєднало їх у велику родину милосердя, 
невичерпне джерело доброти і любові, 
прагнення творити світ особливих діток 
веселковим. 

Пораються на кухні, чаклуючи над сма-
котою для дітвори (а страви готують за по-
требами, згідно зі спеціальними дієтами), 
Ірина Лавро, Галина Крушинська й Ірина 
Гжебінська. 

«Коли дітки смакують стравами, – гово-
рить остання з названих п. Ірина, – то я 
щаслива. Значить, часточка моєї любові у 
тому чи іншому кулінарному витворі при-
множила силу малечі, для того я тут. По-
при всі випробування, Бог дає мені спа-
сіння й відраду в цих дітях». Переживши 
смерть донечки, знає жінка, як необхідна 
у важкі хвилини підтримка, порада, розра-
да, чим і ділиться з потребуючими. 

Руслана Теслюк – лікар за фахом, надає 
медичну допомогу, знає історію хвороби 
кожної дитини. Зізнається: «Виховувала 
власних дітей з певною строгістю, хоча й 
не обділяла їх материнською любов’ю. Та 
світло Боже заяскравіло саме тут, у Домі 
милосердя. Трагічна життєва ситуація 
привела мене сюди. Світогляд ураз змі-
нився, коли відчула неабияку осяйність 
відкритих душ цієї особливої малечі. У 
духовному багатстві ці дітки перевищують 
тебе встократ. З острахом споглядають 
мене у білому халаті (бо він асоціюється 
у них із болем), та знають, що в жодному 
разі я не причиню їм ніяких переживань». 
А певності в цьому дітворі додає ніжний 
погляд і лагідний голос мами Руслани. 

Ірина Плекан – зовсім ще юна, та з міц-
ним переконанням того, що свою жит-
тєдіяльність спрямувала в правильне й 

потрібне русло. Спочатку працювала на 
волонтерських засадах, а відтак допома-
гає діткам як фахівець-психолог. Іще не 
має власних дітей, ще не пізнала щастя 

материнства, та все ж у серці Ірини вже 
зав’язалася любов матері-берегині. «Чужих 
дітей не буває, всі вони – наші, рідні. І 
немає у віддачі своєї ласки ніякого роз-
межування, – стверджує юнка. – Теплом 
охоплюється все моє єство, коли вбачаю 
позитивну результативність своєї роботи. 
А вони (дітки) в свою чергу наділяють 
мене вмінням любити і множити мило-
сердя, прагнути реалізації повноцінності 
життя». 

Наталія Підручна – педагог, більше 
півроку працює з особливими дітками. У 
самої – 4-річний синочок, якому необхід-
на була допомога для розвитку мовлення. 
Саме з цього зродилося бажання допомог-
ти й іншим діткам. «У них неймовірно ба-
гата добродушність, невичерпне джерело 
сердечної любові, – свідчить Наталія, – 
власне цим вони наділяють і нас – вихова-
телів, вчать бачити світ у яскравих, осяй-
них Божою любов’ю барвах. Адже недарма 
їх називають сонячними дітьми. Не можна 
нав’язувати дитині свою волю, треба ви-
ховувати тільки відданою любов’ю». 

Оксана Лавренова (мама, бабуся) – стар-
ший педагог, за плечима якого – 34 роки 
досвіду роботи в дошкільному закладі. 

Вийшовши на заслужений відпочинок, 
вона продовжила свою працю саме у Домі 
милосердя. «Знаю з особистого життя, 
– розповідає моя візаві, – скільки опіки 

й турботи по-
требують дітки 
з обмеженими 
можливостями 
життєдіяльнос-
ті. Після смерті 
сина, власне за-
ради нього, зара-
ди спокою його 
душі, я твердо 
вирішила: допоки 
маю сили, допо-
магатиму хворим 
діткам. Спілкую-
ся з ними, як з 
дорослими. Спів-
чуття поступаєть-
ся перед любов’ю 
до них. Кожного 
люблю як рідно-
го, намагаюся 

творити довкола них краще життя». Уже 
дев’ять років проминуло, як пішов у за-
світ її синочок; не допомогло й донорство 
матері. Довго туга обперізувала її серце, та 
пом’якшило журбу спілкування з іншими 
особливими дітками. Мабуть, для про-
будження милосердя, бо ж не у кожного 
воно діяльно активується, міркувала, по-
трібен неабиякий поштовх; на жаль, за-
часту він виливається трагедією. Люди, 
у котрих в житті складається все, так би 

мовити, чисто-гладко, не заду-
муються і не переймаються чу-
жою бідою, не так глибоко від-
чувають чужий біль. Мабуть, для 
того, щоби люди позбулися бай-
дужості, Бог і посилає надважкі 
випробування.     

Надія Павлик – помічник ви-
хователя, розпочинала також на 
волонтерських засадах: «Не при-
ховую того, що сюди прийшла 
не лише допома-
гати, а й вчитися 
милосердю, яке 
потрібне кожно-
му, хто поруч із 
тобою. Як мама, 
бабуся, я пере-
ймаю від осо-
бливих діток ро-
зуміння рівності 
між людьми, адже 
кожен – це осо-

бистість, розділення тут аж 
ніяк не припустиме». 

Олена Шевцова (педагог) 
одна з найперших прийшла 
на допомогу діткам Дому 
милосердя, розділила із за-
сновниками благодійної 
організації всі клопоти пер-
шочергових кроків. «Тішу-
ся, – повідомляє з усміш-
кою, – видимим прогресом 
розвитку кожної дитинки, 
що й спонукає власне мене 
до самовдосконалення. Завдяки їхньому 
життєлюбству повниться моя снага жити, 
працювати на користь в першу чергу діток 
із обмеженими можливостями, творити 

добро, шукаючи все нові й 
нові можливості». 

Марія Андрухова – старший 
вихователь із великим досві-
дом педагога. На жаль, того 
дня ми так і не поспілкува-
лися з п. Марією, оскільки 
за станом здоров’я вона зна-
ходилася на стаціонарному 
лікуванні, та знаємо, що ця 
жінка – широкої відкритості 
душі. Вона є не лише чуй-
ною, турботливою матусею 
для дітвори, а й добрим по-
радником і вмілим наставни-
ком для усіх дорослих у цьо-
му родинному гніздечку. 

Тетяна Дубина (так би 

мовити, голова сімейства Дому милосер-
дя) – жінка з усмішкою ангела. Про неї 
можна із захопленням розповідати безкі-
нечно. Спілкуючись з п. Тетяною, щоразу 
сповнюєшся теплом Божої ласки. І хоч у 
цієї молодої красивої жінки, як-то кажуть, 
даруйте, пушка духу в плані здоров’я, та 
подивовує безмежність її щирості та миро-
любності. «Саме Всевишній, – стверджує 
Тетяна, – дає сили опікуватися нужденни-
ми, без Божої помочі й милосердя не мно-
жилось би». Без перебільшення скажу: ця 
жінка – взірець матері-берегині роду люд-
ського. Турбується вона про всіх і про все; 
для кожного віднайдеться в неї прихисток, 
у якому особливе місце займатиме любов. 
На часі клопочеться щодо облаштування 
кімнат (з усіма зручностями) для мамів-
сиріт із дітьми. Залюбки приймемо в ро-
динний дім, мовить, стільки, скільки Бог 
направить, бо не можна розлучати діток із 
матусями. І тут же розповідає, що нещо-
давно Дім милосердя поповнився нови-
ми мешканцями – Марія Мороз (молода 
жінка – кругла сирота) з трирічною доне-
чкою. На їхню долю випали надважкі ви-
пробування та поневіряння. Та, як гово-

рить п. Марія, щастя зродилося в їхньому 
житті саме у родинному колі цього благо-
дійного дому. Саме тут вони пізнали, що 
таке любов і милосердя. 

На жаль, не з усіма жінками-мироно-
сицями нам випала нагода познайомити-
ся та поспілкуватися. А втім, кожну з них 
ватро обдарувати уклінною вдячністю: 
Олену Циганкову, Світлану Олексієвич, 
Ірину Мельник, Аллу Гончар, Оксану Фе-
дорців, Галину Тимофій, Наталію Крису, 
Анастасію Синишин, Надію Балакунець, 
Вікторію Пахолюк, а ще – вчителів, які 
проводять індивідуальні заняття з дітьми, 
ЗОШ № 7 і школи-інтернату, медичних 
працівників, що турбуються про здоров’я 
вихованців Дому милосердя. 

Нехай Господь наділяє усіх вас, Береги-
ні, Своєю благодаттю; здоров’я і миру вам, 
рідні. 

Ведуча сторінки Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

17 травня. Тривалість дня – 15.35. Схід – 5.07. Захід – 20.42. Іменини святкують Мирослав, Пелагія
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Із духмяними пахощами весни приходить до нас особливе свято – День матері, який припадає на другу неділю травня. 
Від усієї душі вітаємо дорогих матусь зі святом, вклоняючись доземно кожній хранительці роду людського. 
Хай світлом і добром відгукнуться в душах дітей ваші нескінченні турбота, терпіння, любов і відданість. 

Щасливі діти ростуть в дружній родині й під опікою щиросердної матері-берегині, яка уособлює в собі все найкраще на землі. 
Скільки таких жінок навколо нас! 

Господь не може встигнути усюди одночасно, і тому Він створив матерів



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.25, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00 Ранок про Україну 
09.35 Х/ф «Хоча зi мною 
нiхто не йде» 
11.30 Мотоциклетний 
спорт. Чемпiонат свiту. 
ЧС. II етап 
13.25 Борхес 
14.05 Т/с «Анна Пiль» 
15.20 Фольк-music 
16.50 Вiкно в Америку 
17.10 Хокей. Чемпiонат 
свiту 2017 (Канада - 
Норвегiя) 
19.35 Обличчя вiйни 
19.50 Перша шпальта 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.50 З перших вуст 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30, 10.50, 12.20 
«Чотири весiлля» 
13.45 Т/с «Матусi» (12+) 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами 6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Кохана 
вчителька» (16+) 
22.00 «Грошi» 
23.25 Х/ф «Службовий 
роман» 
 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 13.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Х/ф «Я буду 
чекати тебе завжди» 
15.30 «Чекай на мене» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.40 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Дурна кров» 
16+ 
22.50 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.10 «Цей день в 
iсторiї» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.25 «Смiємося - не 
здаємося» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
12.00 «Мамина школа» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для 
батькiв» 
18.00 «Європейський 
дiм» 
18.15 «Азбука смаку» 
18.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
19.30 «Народний 
контроль» 
19.45 «Серце мiста» 
20.00 Д/ф «Живе 
багатство України» 
20.30 «Смiємося-не 
здаємося» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Зелений БУМ» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.30 Час-Tайм 
09.30 «Справжня 
цiна» 
09.45 «Про кiно» 
09.55, 22.35 «Добрi 
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Програма телепередач8
16 травня, вівторок 17 травня, середа 18 травня, 15 травня, понеділок

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Спорт 
06.25, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00 Ранок про Україну 
09.35 Україна 
на смак 
10.00 Т/с «Красунi Едiт 
Уортон» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.25 Нашi грошi 
14.05 Т/с «Анна Пiль» 
15.20 Свiтло 
16.35 Хто в домi хазяїн? 
16.55 Школа Мерi 
Поппiнс 
17.20 М/с «Книга 
джунглiв» 
18.15 Новинний блок 
18.55 З перших вуст 
19.00 Новини. 
Культура 
19.20 Перший на селi 
19.55 Слiдство. Iнфо 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Д/ф «Золотий 
вересень. Хронiка 
Галичини.1939-1941» 
22.40 Мегалот 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.35 
ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири 
весiлля 6» 
10.35, 12.20 «Мiняю 
жiнку» 
13.45 Т/с «Матусi» (12+) 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами 6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Кохана 
вчителька» (16+) 
22.00 «Одруження 
наослiп 3» 
23.45 Х/ф «Принцеса 
Монако» (16+) 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 13.20 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Дурна кров» 16+ 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.40 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 2» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Будьте здоровi» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
12.00 «Струни серця» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
17.45 Соцiальна 
реклама 
18.00 «Час змiн» 
18.45, 20.15, 21.30 «Iз 
нашої вiдеотеки» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Межа 
правди 
08.30 «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Магiя 
природи» 

11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Останнiй герой» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Соло» 
21.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
22.40 Х/ф «Одного разу 
на болотi» 16+ 

ICTV
05.30, 09.55 Цивiльна 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.55, 13.20 Х/ф 
«Одинак» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Т/с «Нiконов i Ко» 
16+ 
15.10, 16.10 Т/с 
«Кримiнолог» 16+ 
17.45, 21.25 Т/с «Пес-2» 
16+ 
18.45, 21.05 Факти. 
Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
22.25 Х/ф «Грошовий 
поїзд» 16+ 
00.40 Х/ф «Данило - 
князь Галицький» 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Все буде 
смачно!» 
10.00, 18.30 «За живе!» 
11.20 «МастерШеф. 
Дiти» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 
«МастерШеф Дiти - 2» 
23.15 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.25, 10.40 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
05.40, 18.00 Абзац 
06.39, 07.55 Kids Time 
06.40 М/с «Сiмейка 
Крудс» 
07.00 М/с «Пригоди Кота 
в чоботах» 
08.00 Т/с «Друзi» 
16.00, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки 
21.00 Київ вдень 
та вночi 
22.10 Х/ф «Ядро Землi» 
00.55 Х/ф «Незванi» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.20 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий 
шлях 
11.30 Реальна 
мiстика 
16.10 Т/с «Капитанша» 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
20.55 Футбол. Фiнал 
Кубка України. «Шахтар»- 
«Динамо» 
23.40 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Територiя 
обману» 
11.00, 22.50 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
12.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
15.50 Т/с «Загублений 
свiт» 
17.35 Т/с «Перевiзник 2»  
(16+) 
19.20, 20.10 Т/с 
«Схватка» (16+) 
21.00 Х/ф «Останнiй 
круїз» (16+) 
23.50 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (5 сезон) 
02.15 Х/ф «Легенда 
про княгиню Ольгу» 
03.20 Д/п «Помста 
природи» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.30, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.25, 23.25 На слуху 
09.00 Ранок про Україну 
09.35 Д/ф «Кримськi 
татари: «Крим - наш!» 
10.40 Д/ф «Чесно жити i 
чесно померти. Iгуменя 
Йосифа Вiтер» 
11.40 Д/ф «Тi десять 
рокiв. Євген Сверстюк» 
12.30 Д/ф «Крим. 
Спротив» 
13.25 Слiдство. Iнфо 
14.05 Т/с «Анна Пiль» 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
16.35 «Есе про Крим» 
17.10, 21.10 Хокей. 
Чемпiонат свiту 2017. 
Чвертьфiнал 
19.35 Обличчя вiйни 
19.55 Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
20.20 Про головне 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.30 
ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30, 11.00, 12.20 
«Мiняю жiнку» 
13.45, 14.45, 15.45 
«Сiмейнi мелодрами 6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Кохана 
вчителька» (16+) 
22.00 «Право на владу 
2017» 
23.40 Х/ф «Небезпечна 
iлюзiя» (16+) 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 13.20 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Дурна кров» 16+ 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00, 04.30 
Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 01.35 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 2» 
 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Надiя є» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
11.45 «Крiзь призму 
часу» 
12.00 Д/ф «Караюсь, 
мучуся, але не каюсь...» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.20 «Сад.Город.
Квiтник» 
18.00 «Всяка 
всячина: iнструкцiя з 
використання» 
18.15 «Бiржа працi» 
18.30 «Акценти тижня» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя 
нескорених» 
21.45 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Соло» 
08.30, 17.30, 21.00 
«Невiдома Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Магiя 
природи» 
11.00, 16.10 Дитяча 

традицiї» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Хiт-парад 
14.00, 00.50 Х/ф 
«Золотошукачi» 
17.00 «Магiя природи» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.30 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Погляд зблизька» 
22.40 Х/ф «Мiранда з 
кригою» 16+ 

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.40 Факти тижня. 100 
хвилин 
08.45 Факти. Ранок 
09.10 Спорт 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.15 Антизомбi 
11.10 Секретний фронт 
12.30, 13.20 Х/ф «Вiкiнги 
проти прибульцiв» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.20, 16.10 Х/ф 
«Гладiатор» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше, нiж правда 
21.25 Т/с «Пес-2» 16+ 
22.40 Свобода слова 
00.35 Х/ф «Вбити 
посланця» 16+ 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.50 «Все буде 
смачно!» 
09.50, 18.30 «За живе!» 
11.05 Х/ф «Мама 
мимоволi» 
13.45 «Битва 
екстрасенсiв 13» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.35, 01.30 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
23.35 «Давай поговоримо 
про секс 4» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.50, 18.00 Абзац 
05.43, 07.39 Kids Time 
05.45 М/с «Сiмейка 
Крудс» 
06.45 М/с «Пригоди Кота 
в чоботах» 
07.40 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда» 16+ 
10.10 Х/ф «Король 
вечiрок 2» 16+ 
12.00 Х/ф «Однокласники 
2» 16+ 
14.00 Х/ф «Похмiлля у 
Вегасi» 16+ 
16.00, 19.00 Ревiзор 
Крамницi 
21.00 Таємний агент 
22.10 Таємний агент. 
Пост-шоу 
23.55 Х/ф «Похмiлля 
у Вегасi 2: З Вегаса в 
Банкок» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 01.20 
Сьогоднi 
09.15 Зiрковий шлях 
11.00 Реальна 
мiстика 
12.00 Х/ф «Доля Марiї» 
13.50, 15.30 Т/с «Зведена 
сестра» 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Капитанша» 
23.30 Х/ф «Команда 
знищити» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Вiдеобiмба» 
13.20 Х/ф «Нижче нуля» 
(16+) 
15.00 Т/с «Загублений 
свiт» 
17.35 Т/с «Перевiзник 2» 
(16+) 
19.20, 20.15 Т/с 
«Схватка» (16+) 
21.05 Х/ф «Обман» (16+) 
22.50 «Вiн, 
Вона i телевiзор» 
23.50 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (5 сезон) 
01.30 «Шалений свiт 
спорту» 
02.00 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 
03.15 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.30, 00.25 Вiд першої 
особи 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.25, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00 Ранок про Україну 
09.35 Україна на смак 
10.00 Т/с «Красунi Едiт 
Уортон» 
11.05 Говорiть один з 
одним. Ада Роговцева 
12.15 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.25 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
14.05 Т/с «Анна Пiль» 
15.20 Х/ф «Хоча зi мною 
нiхто не йде» 
17.10 Хокей. Чемпiонат 
свiту 2017 (Чехiя - 
Швейцарiя) 
19.35 Обличчя вiйни 
19.55 Нашi грошi 
20.20 Про головне 
21.50 Д/ф «Легiон. 
Хронiка УГА. 1918-1919» 
22.50 З перших вуст 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.05 
ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30, 10.50, 12.20 
«Чотири весiлля» 
13.45 Т/с «Матусi» (12+) 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами 6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Кохана 
вчителька» (16+) 
22.00 «Чотири весiлля 6» 
23.15 Х/ф «Чоловiки у 
великому мiстi» (16+) 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 13.20 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Дурна кров» 16+ 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.50 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.30 «Зелений БУМ» 
11.45 «Серце мiста» 
12.15 «Європейський 
дiм» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «З одвiчнiстю на 
«ти» 
18.00 «Енергоманiя» 
18.30 «Народна 
скарбниця» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 «Погляд 
зблизька» 
08.05 «Твiй дiм» 
08.20 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
08.30 «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Магiя 

природи» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10, 21.20 «Добрi 
традицiї» 
12.15 «Про кiно» 
12.30 Євромакс 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Iнспектори» 
17.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.35 Х/ф «Кришталевий 
камiнь» 

ICTV
05.30, 20.20 Цивiльна 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45 Бiльше, нiж правда 
10.40 Х/ф «Вбити 
посланця» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20, 16.10 Т/с «Нiконов 
i Ко» 16+ 
17.40, 21.25 Т/с «Пес-2» 
16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
22.25 Х/ф «Одинак» 16+ 
00.50 Т/с «Лас-Вегас» 
16+ 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.50, 18.30 «За живе!» 
10.05 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв 
в Росiї» 
12.10 «МастерШеф. 
Дiти» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 
«МастерШеф Дiти - 2» 
23.10 Т/с «Коли ми 
вдома» 
00.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.40, 18.00 Абзац 
06.33, 07.50 Kids Time 
06.35 М/с «Сiмейка 
Крудс» 
06.55 М/с «Пригоди Кота 
в чоботах» 
08.00 Т/с «Друзi» 
10.40 Т/с «СашаТаня» 
16+ 
15.55, 19.00 Серця 
трьох 
21.00 Київ вдень та вночi 
22.10 Х/ф «Годзiлла» 
00.50 Х/ф «Похмiлля у 
Вегасi 3» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 03.20 
Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий 
шлях 
11.30 Реальна мiстика 
16.10 Х/ф «Iванко» 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Капитанша» 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 
01.50 Х/ф «Команда 
знищити» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
11.00, 23.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
12.00, 03.40 «Облом.
UA.» 
16.00 Т/с «Загублений 
свiт» 
17.40 Т/с «Перевiзник 2»  
(16+) 
19.20, 20.10 Т/с 
«Схватка» (16+) 
21.00 Х/ф «Щоденники 
месника» (16+) 
00.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (5 сезон) 
01.40 «Шалений свiт 
спорту» 
02.10 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 

18 травня. Тривалість дня – 15.38. Схід – 5.06. Захід – 20.44. Іменини святкують Ірина, Ігор
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00 Ранок про Україну 
09.35 Свiт на смак. Д/с 
«Розповiдi про Хансiк» 
10.00 Т/с «Красунi Едiт 
Уортон» 
12.05 Д/с «Пiвденна 
Корея сьогоднi» 
12.25 Суспiльний 
унiверситет 
13.25 Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
14.05 Т/с «Анна Пiль» 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
16.35 Хочу бути 
16.55 Хто в домi хазяїн? 
17.20 М/с «Книга 
джунглiв» 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.30 Богатирськi iгри 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.45 Д/ф «Одеська 
трагедiя: кривавий слiд 
«Русской весны» 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля 
- 3» 
10.55, 12.20 «Мiняю 
жiнку» 
13.45 Т/с «Матусi» (12+) 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами 6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.15 «Розсмiши комiка. 
Дiти 2» 
22.00 «Вечiрнiй квартал» 

ІНТЕР
06.20, 13.20 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25 Т/с «Дурна 
кров» 16+ 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Будинок для 
двох» 
23.50 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздiв»» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Що робити?» 
11.30 «Армiя 
нескорених» 
12.15, 21.15 «Думки 
вголос» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Слiд» 
17.45, 18.50 Соцiальна 
реклама 
18.00 «Степовики» 
18.30 «ПрофStyle» 
19.30 «На часi» 
20.15 «Зупинись i 
здивуйся» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Слiдство.Iнфо» 
08.00 У фокусi Європа 
08.30 «Смачна 
мандрiвка» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Магiя 
природи» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Маленькi 
пальчики» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
20.10 «Погляд зблизька» 
20.40 «Слiд» 
21.50 «Добрi традицiї» 
22.35 Х/ф «Сусiд» 16+ 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Iнсайдер 
10.45, 13.20 Х/ф 
«Мистецтво вiйни» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35, 16.10 Т/с 
«Кримiнолог» 16+ 
17.45 Т/с «Пес-2» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.50 Х/ф «Подвiйний 
КОПець» 16+ 

СТБ
07.50 Х/ф «Дамське 
танго» 
09.40 Х/ф «Рiвняння 
любовi» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.45 «Холостяк 
- 7» 
01.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.05, 18.00 Абзац 
06.00, 07.50 Kids Time 
06.02 М/с «Сiмейка 
Крудс» 
06.55 М/с «Пригоди Кота 
в чоботах» 
08.00 Т/с «Друзi» 
09.20, 20.45 Київ вдень 
та вночi 
14.15 Серця трьох 
16.10, 19.00 
Суперiнтуїцiя 
22.00 Х/ф «Вертикальний 
рубiж» 
00.15 Х/ф «Хвиля» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.30 Реальна мiстика 
16.10, 21.00 Т/с 
«Капитанша» 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.20 «Слiдами 
популiста». Частина 
перша. Спецiальний 
репортаж 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Територiя обману» 
10.00 «Роби бiзнес» 
10.40 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
11.35 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
15.10 Т/с «Загублений свiт» 
16.55 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину» (16+) 
19.20 Х/ф «Пекельний 
смерч» (16+) 
21.00 Х//ф «Залишенi» (16+) 
23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.»

УТ-1 
06.00 У просторi буття 
06.30, 07.00, 08.00, 06.35 
Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.05 Смакота 
08.30 Золотий гусак 
09.00 М/с «Книга 
джунглiв» 
09.55 Хто в домi хазяїн? 
10.15 Хочу бути 
11.00 Фольк-music. Дiти 
11.50 Х/ф «Любий друг» 
14.00 Книга.ua 
14.30 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
15.35 Чоловiчий клуб 
16.10, 20.10 Хокей. 
Чемпiонат свiту 2017. 
Пiвфiнал 
18.45 Богатирськi iгри 
19.50 Новини 
22.40 Мегалот 
22.55 Вiчне 
23.00 Свiт on line 
23.25 Життєлюб 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi» 
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
10.00, 23.10 «Свiтське 
життя» 
11.00 «Одруження 
наослiп 3» 
12.25 Т/с «Кохана 
вчителька» (16+) 
16.50 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка 
2017» 
20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
21.15 «Вечiрнiй квартал 
Турцiя 2017» 
00.00 Х/ф «Вiтер, що 
гойдає верес» (16+) 

ІНТЕР
06.10 «Мультфiльм» 
06.30 Х/ф «Той самий 
Мюнхгаузен» 
09.30 «Україна вражає» 
10.00 Док.проект «Олег 
Янковський. Я, на свою 
бiду, безсмертний» 
11.00 Х/ф «Мiй ласкавий 
i нiжний звiр» 
13.10 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 2» 
19.00, 20.30 Т/с «Доярка 
з Хацапетiвки 3» 
20.00 «Подробицi» 
22.20 «Великий бокс з 
Володимиром Кличко» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15 «Удосвiта» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Думки вголос» 
11.00 «Назбиране» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Arte, viva!» 
12.00 «Слiд» 
12.20 «Зупинись i 
здивуйся» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.20 «Не перший 
погляд» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.30 «Зелений Бум» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.45 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «У свiтi захоплень» 
21.30 «Поклик таланту»

TV-4
06.00 «Про кiно» 
06.15, 11.00 «Про нас» 
06.45, 09.15 Ранковий 
фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Коли мене 
покохають» 16+ 
08.55, 19.55 «Добрi 
традицiї» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 

10.00 «Слiдство. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з 
Рiком Реннером 
11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.00 «Смачна 
мандрiвка» 
12.30, 00.30 Х/ф 
«Загублений у Сибiру» 16+ 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Володар сторiнок» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 У фокусi Європа 
20.10 «Соло» 
21.00 Галицький шлягер. 
Львiв 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.50 Без гальм 
08.50 Я зняв! 
09.45 Дизель-шоу. 
Дайджест 
10.50, 11.50 Вiдпустка за 
обмiном 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с «На трьох» 16+ 
14.50 Х/ф «Подвiйний 
КОПець» 16+ 
16.45 Х/ф «Серце 
дракона» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Код да Вiнчi» 16+ 
22.55 Х/ф «Ангели i 
демони» 16+ 

СТБ
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.40 «Холостяк - 7» 
13.55 «МастерШеф Дiти - 2» 
19.00 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
21.35, 23.00 Т/с «Коли ми 
вдома» 
22.30 «Україна має 
талант! Дiти-2». Пiдсумки 
голосування 
23.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.02 Ревiзор Крамницi 
09.00 Таємний агент 
10.15 Таємний агент. 
Пост-шоу 
12.00 Вiд пацанки до 
панянки 
14.00 Хто зверху? 
16.00 М/ф «Супершiстка» 
18.00 Х/ф «Армагедон» 
16+ 
21.00 Х/ф «Назустрiч 
шторму» 16+ 
22.50 Х/ф «Епiдемiя» 16+ 
00.45 Х/ф «Незванi» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
07.15 Зiрковий шлях 
09.10 Т/с «Ворожка» 
13.00, 15.20 Т/с 
«Андрiйко» 12+ 
17.10, 19.40 Т/с 
«Пробач» 16+ 
22.10 Х/ф «Iванко» 
00.00 Реальна мiстика 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
09.05 «Бушидо» 
11.00 «Зброя» 
12.30, 01.40 «Цiлком 
таємно» 
13.00, 02.05 «Нишпорки» 
13.30, 02.30 «Люстратор 
7,62. Прокляття системи» 
14.00 «Українськi 
сенсацiї» 
15.40 «Секретнi 
матерiали» 
16.30 «Заручники 
правосуддя» 
18.20 Х/ф «Загiн 
спецiального 
призначення» (16+) 
20.20 Х/ф «Атлантичний 
рубiж» (16+) 
22.00 Х/ф «Живий товар» (18+) 
23.50 «Територiя обману»

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
07.25 Життєлюб 
08.10 Смакота 
09.00 Вшанування 
пам’ятi жертв полiтичних 
репресiй 
09.35 Д/ф «Кенгiр. Сорок 
днiв свободи» 
11.05 Д/ф 
11.45 Мистецькi iсторiї 
12.00 Театральнi сезони 
12.45 Д/ф «Повернiть 
менi Шевченка» 
13.20 Х/ф «Жива» 
15.20 Д/с «Садовi 
скарби» 
16.20 Д/ф «Остання 
поїздка додому» 
17.10 Хокей. Чемпiонат 
свiту 2017. Матч за 3-тє 
мiсце 
19.35 Д/ф «Чесно жити i 
чесно померти. Iгуменя 
Йосифа Вiтер» 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Новини 
21.45 Хокей. Чемпiонат 
свiту 2017. Фiнал 
23.00 Свiт on line 

1+1
07.00 ТСН 
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.40 М/ф «Маша i 
ведмiдь» 
10.00 «На ножах» 
11.40, 12.45 «Свiт 
навиворiт - 2: Iндiя» 
13.45, 15.00, 16.05, 17.25 
«Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя» 
18.30 «Українськi 
сенсацiї» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Не можу 
забути тебе» 
00.50 «Аргумент кiно» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.30 Х/ф «Час для 
роздумiв» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. Рай 
i пекло» 
11.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження» 
12.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
20.00 «Подробицi» 
20.30 Т/с «Братськi 
зв’язки» 16+ 
00.30 Х/ф «Хрещений 
батько-2» 16+ 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Панорама подiй» 
11.00 «У свiтi захоплень» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
12.00 «Обереги» 
12.20, 22.15 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
16.00 «Поклик таланту» 
17.30 «Не перший 
погляд» 
18.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
18.45 Д/ф «Живе 
багатство України» 
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» 

TV-4
06.00 Х/ф «Коли мене 
покохають» 16+ 
07.30 «Твiй дiм» 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 

Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. 
Х/ф «Володар сторiнок» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
15.30 «Слiд» 
16.00 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
16.20 «Слiдство. Iнфо» 
16.55, 22.10 «Добрi 
традицiї» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 В.ф. «Гаряче лiто 
Норильська» 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Огляд свiтових 
подiй 
21.00 Євромакс 
22.15 Х/ф «Бункер» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
05.30 Факти 
06.00 Т/с «Слiдчi» 16+ 
07.15 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
11.00 Х/ф «Серце 
дракона» 
12.45 Факти. День 
13.10 Х/ф «Код да Вiнчi» 16+ 
16.00 Х/ф «Ангели i 
демони» 16+ 
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
20.30 Х/ф «Робiн Гуд» 
16+ 
23.25 Х/ф «Праведник» 
16+ 

СТБ
07.45 «Холостяк - 7» 
08.55 «Все буде смачно!» 
09.50 «Караоке на 
Майданi» 
10.45 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
13.45 Х/ф «Знахар» 
16.10, 23.00 «Я 
соромлюсь свого тiла 4» 
18.05, 22.00, 00.10 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.50 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 М/ф «Супершiстка» 
09.20 Х/ф «Мiй домашнiй 
динозавр» 
11.20 Х/ф «Вертикальний 
рубiж» 
14.00 Х/ф «Армагедон» 16+ 
16.50 Х/ф «Назустрiч 
шторму» 16+ 
18.45 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: Битва за 
Лос-Анджелес» 16+ 
21.00 Х/ф «Знамення» 16+ 
23.15 Х/ф «Афтершок» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Сьогоднi 
07.40 Зiрковий шлях 
09.10 Т/с 
«Андрiйко» 12+ 
13.00 Т/с «Пробач» 16+ 
17.10, 20.00 Т/с 
«Анютине щастя» 
19.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
22.00 Т/с «Ворожка» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 12.00 Д/п «Помста 
природи» 
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 «Бушидо» 
15.00 Х//ф «Залишенi» 
(16+) 
17.00 Х/ф «Збройний 
барон» (16+) 
19.20 30-й тур ЧУ з 
футболу: «Динамо» - 
«Зоря» 
21.25 ПРОФУТБОЛ 
23.10 Змiшанi 
єдиноборства. UFC. 
Повтор трансляцiї 
01.30 «Територiя 
обману» 
02.30 Х/ф «Захар 
Беркут» 
04.05 «Облом.UA.» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Зайва вразливість і нервоз-

ність можуть стати причиною 
неприємних ситуацій. Різко ви-
слювлюватися в присутності 
начальства не варто. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Доведеться попрацюва-

ти, але ви здатні завершити 
і вирішити майже всі свої 
справи, щоправда, це забе-
ре у вас масу сил. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Настав час підсумувати 

прожите і відкрити для себе 
нову сторінку в житті. На вас 
очікують відмінні перспек-
тиви і можливості, важливо 
їх не упустити. 

РАК (22.06-23.07) 
Бажано виявляти більше 

фантазії, почуття гумору 
і оптимізму. Намагайтеся 
скрізь знаходити нестан-

дартні рішення, це допомо-
же і вдома, й на роботі. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Роботи непочатий край, де 

є місце і для творчості, і для 
реалізації нових та старих 
ідей. Результати будуть за-
лежати від витрачених сил, 
натхнення та сумлінності.

ДІВА (24.08-23.09)
Настав час радіти життю 

та вміло використовувати 

можливості, що відкрива-
ються. Все переміниться 
винятково до кращого. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Якщо ви не бажаєте стати 

учасником скандалу, тримай-
теся подалі від емоційно не-
врівноважених представни-
ків вашого оточення. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Можна сміливо задуму-

вати щось грандіозне і не 

боятися залишитися без під-
тримки. Але не прагніть по-
стійно перебувати в перших 
рядах, часом краще буде 
трохи відступити в тінь.     

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Приємні знайомства нео-

дмінно допоможуть у спра-
вах. Будьте обережні при 
прийнятті рішень, самооб-
ман здатний зіграти з вами 
злий жарт. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Постарайтеся, щоб між 

вами та оточуючими не 
залишилося недомовок 
і образ, стосунки краще 
з’ясовувати відкрито. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Може початися стрімкий 

зліт активності та приплив 
життєвих сил. Справи на ро-
боті можуть складатися до-
сить успішно, особливо в пи-

таннях кар’єри. Згадайте про 
старих друзів, поновлення 
цих стосунків може стати для 
вас досить корисним.

РИБИ (20.02-20.03)
Постарайтеся спілкувати-

ся з оточуючими рівно стільки, 
скільки необхідно, не потрібно 
витрачати на порожню бала-
канину занадто багато часу. 
Постарайтеся знизити наван-
таження до мінімуму. 

година 
12.10 «Формула 
здоров’я» 
13.00 Симфонiчний 
оркестр Тернопiльської 
фiлармонiї 
14.20, 01.00 Х/ф «Все 
перемагає любов» 
15.45, 20.25 «Добрi 
традицiї» 
19.30 В.ф. «Христина. 
Кримське соло» 
20.00 «Слiдство. Iнфо» 
20.30 У фокусi Європа 
21.30 «Смачна 
мандрiвка» 
22.35 Х/ф «Моє життя 
без мене» 16+ 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Секретний фронт 
10.50, 13.20 Х/ф 
«Грошовий поїзд» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.10 Т/с 
«Кримiнолог» 16+ 
17.45, 21.25 Т/с «Пес-2» 
16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
22.25 Х/ф «Мистецтво 
вiйни» 16+ 
00.40 Т/с «Лас-Вегас» 
16+ 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.50 «Все буде смачно!» 
09.50, 18.30 «За живе!» 
11.05 «МастерШеф. 
Дiти» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «Я 
соромлюсь свого тiла 4» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.15, 18.00 Абзац 
05.10 Х/ф «Мачуха» 
07.05 Х/ф «База 
Клейтон» 16+ 
09.00 Половинки 
12.45 Х/ф «Ядро Землi» 
15.15 Х/ф «Годзiлла» 
19.00 Х/ф «Останнiй 
володар стихiй» 16+ 
21.00 Київ вдень та вночi 
22.10 Х/ф «Хвиля» 16+ 
00.15 Х/ф «Вовче 
лiгвище» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 03.30 Зiрковий 
шлях 
11.30 Реальна мiстика 
16.10, 21.00 Т/с 
«Капитанша» 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 23.50 «Територiя 
обману» 
11.00 Д/п «Страшне 
завтра» 
14.20 Д/п «Помста 
природи» 
16.45 Х/ф «Останнiй 
круїз» (16+) 
19.20 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину» (16+) 
21.00 Х/ф «Мовчазна 
отрута» (16+) 
22.50 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
01.40 «Угон по-нашому» 
02.10 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 
03.20 «Облом.UA.» 
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Подорожуючому на заміткуФутбол

Як нам повідав начальник  АС «Чортків» 
Зеновій Величенко, працює автостанція що-
денно, з 5-ї год. 30 хв. до 19-ї год. 30 хв. 
Вартість квитка на найбільш популярний 
маршрут до обласного центру залежить від 
рейсу і коливається в межах 43-58 грн, на 
приміські автобуси найдорожчі квитки до 
Скоморошого та Буряківки – 26 грн 40 
коп. Останній автобус на Тернопіль (сполу-
ченням Чернівці – Кременець) відходить з 
Чорткова рівно о восьмій вечора; до Чернів-
ців львівським автобусом можна виїхати з 
Чорткова щонайпізніше о 18-й год. 20 хв., а 
ось до Кам`янця-Подільського  (рейс Львів 
- Кам`янець-Подільський) навіть двома го-
динами пізніше – о 20-й 20 год.  А втім, 
збережіть собі цю вирізку з газети і подо-
рожуйте на здоров`я, куди вам заманеться. 
Саме надходить час відпусток і туристичних 
поїздок.

Розклад руху міжміських 
автобусів через АС «Чортків»

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК

Чортків – Тернопіль – 5:30; 6:05; 6:30; 7:05; 
8:05; 10:05; 11:00; 12:40; 13:10; 14:45; 15:25; 
16:05

Чортків – Тернопіль (через Буданів) – 7:20; 
11:10; 14:40; 17:20

Заліщики – Тернопіль – 7:30; 10:10; 15:45
Литячі – Тернопіль – 7:45
Заліщики – Львів – 8:30
Кам`янець-Подільський – Львів – 8:40; 12:05
Городенка – Тернопіль – 8:45; 9:00; 10:15
Коломия – Тернопіль – 8:50; 16:35
Чортків – Львів (тимчасово не виконуєть-

ся) – 9:25
Чернівці – Рівне – 9:40; 12:50
Кулаківці – Тернопіль – 9:45
Снятин – Тернопіль – 10:35
Чернівці – Почаїв – 10:40
Устечко – Тернопіль – 11:30
Чернівці – Тернопіль – 11:50; 14:10; 17:45
Борщів – Скала-Подільська – Тернопіль – 

13:35
Більче-Золоте – Тернопіль – 14:25
Чернівці – Львів (через Тернопіль) – 16:00
Могилів-Подільський – Львів – 18:00
Городенка – Київ (через Тернопіль) – 18:25 

(крім суботи)
Чернівці – Кременець – 20:00

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАПРЯМОК

Чортків – Івано-Франківськ – 6:15; 14:05
Чортків – Трускавець – 7:45
Гусятин – Івано-Франківськ – 9:20
Хмельницький – Івано-Франківськ – 10:20; 

16:20; 18:30

Чортків – Тернопіль (через Зарваницю) – 
10:40

Кам`янець-Подільський – Трускавець – 
10:45

Борщів – Івано-Франківськ – 12:15
Чортків – Львів (через Бучач) – 15:10; 17:20
Сатанів – Івано-Франківськ – 15:35
Чернівці – Бережани – 16:50
Кам`янець-Подільський – Бучач – 17:05

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАПРЯМОК

Заліщики – Хмельницький – 7:50
Бучач – Кам’янець-Подільський – 8:30
Тернопіль – Скала-Подільська – Борщів – 

8:45
Івано-Франківськ – Хмельницький – 8:50; 

15:15; 18:05
Івано-Франківськ – Сатанів (через Гуся-

тин)  – 9:20
Тернопіль – Більче-Золоте (через Борщів) – 

9:40
Львів – Могилів-Подільський – 11:45
Чортків – Кам`янець-Подільський (через 

Борщів) – 12:30
Чортків – Тернопіль (через Гусятин) – 14:45
Львів – Кам`янець-Подільський – 15:35; 

20:20
Івано-Франківськ – Гусятин – 16:30
Трускавець – Кам’янець-Подільський – 17:30
Чернівці – Гусятин – 18:20
Івано-Франківськ – Борщів – 19:20

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАПРЯМОК

Монастириська – Чернівці – 7:05
Тернопіль – Чернівці – 8:20; 10:30; 16:50
Бережани – Чернівці – 8:50
Гусятин – Чернівці – 9:45
Кременець – Чернівці – 11:40
Тернопіль – Заліщики – 12:25; 14:00; 14:35
Тернопіль – Городенка – 13:15; 15:15; 17:25
Рівне – Чернівці – 13:30; 16:30
Почаїв – Чернівці – 14:25
Тернопіль – Литячі – 15:40
Тернопіль – Коломия – 16:15; 18:30
Тернопіль – Устечко – 16:20
Тернопіль – Снятин – 17:00
Хмельницький – Заліщики – 17:25
Тернопіль – Кулаківці – 17:50
Львів – Чернівці – 18:20
Львів – Заліщики – 19:40

(Розклад руху автобусів міжнародного і 
приміського сполучення буде опубліковано у 
наступному номері газети)

Підготував Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Аматорська першість України з футболу. 
Перша група. 17-й тур

«Чортків-Педуніверситет» – ФК «Львів» – 2:0
7 травня. Чортків, стадіон «Кристал», 200 глядачів. Голи: Гай-

ковий (75 хв.), Тарабалка (90 хв.).
І звідкіля така легкість взялася у ногах чортківчан, які пре-

сингували суперника буквально на кожному клаптику поля. 
Навіть з трибун відчувалося, що команда була надто заряджена 
на боротьбу, адже у випадку перемоги «Чортків-Педуніверси-
тет» мав усі шанси покинути останній рядок турнірної таблиці, 
помінявшись місцем зі своїм колись грізним суперником, який 
ще кілька років тому засмучував у вищому ешелоні українсько-
го футболу не кого-небудь, а сам донецький «Шахтар». І не в 
останню чергу завдяки наполегливості нашої команди омріяна 
перемога таки прийшла. А голи які було забито – просто кра-
сені! На 75-й хв. на побачення з воротарем суперника дальнім 
пасом вивели нападника чортківчан Гайкового, який не зали-
шив жодних шансів своєму візаві. До честі чортківчан, вони 
не стали грати на утримання рахунку, а продовжували тиснути 
далі й на останній хвилині матчу простріл з правого флангу 
вдало замкнув Тарабалка. За свої старання наші хлопці були 
винагороджені гарячими оплесками і вболівальницьким скан-
дуванням «Мо-ло-дці!».

Чергову виїзну зустріч в рамках аматорської першості чорт-
ківчани проведуть 14 травня у Ковелі проти місцевої «Волині».

Дитячо-юнацька футбольна ліга України. 19-й тур
ДЮСШ Верес Рівне – «Чортків-Педліцей»: U-15 – 5:0; U-17 – 0:1

Кубок району. 1/4 фіналу 
Матчі-відповіді: Ягільниця – Гор. Вигнанка – 2:1 (перший матч 

– 0:2); Косів – Колиндяни – 1:3 (2:5); Росохач – Бичківці – 1:3 
(1:1); Пробіжна – «Калічівка» Чортків – 1:5 (2:3).

У півфінальних іграх згідно з жеребкуванням зустрічаються 
пари команд: Гор. Вигнанка – Колиндяни та Бичківці – «Ка-
лічівка». Перші матчі на полях команд, вказаних першими, 
відбудуться у День Конституції, 28 червня, матчі-відповіді – 9 
липня. Фінал кубка району традиційно відбудеться у День Не-
залежності України.

Чемпіонат району. 3-й тур
Перша група. Колиндяни – Ягільниця – 0:5; Заводське – Звиняч 

– 0:0; Росохач – Косів – 0:4; Біла – Улашківці – 2:0; Бичківці – 
«Калічівка» – 0:4; Гор. Вигнанка – вихідний.

Друга група. Ридодуби – Шманьківці – 2:0; Чорнокінці – Со-
сулівка – 5:0; Милівці – Ромашівка – 4:4; Базар – Товстеньке – 
1:1; Білобожниця – Пробіжна – 1:5; Шманьківчики – Джурин – 
1:5. У зв’язку з поданою пізніше заявкою на участь у чемпіонаті 
команди Свидови її виїзна зустріч з Палашівкою відбудеться у 
резервний день.

Ось і добігають кінця ХХІ спортивні ігри школярів 
Тернопільщини у 2016-2017 навчальному році. Команда 
Чортківського району здобула не одну перемогу в обласних 
змаганнях. Серед них і перше місце з баскетболу серед 
юнаків загальноосвітніх шкіл І – ІІ ступенів, які проходили 
у Чортківській ДЮСШ. 

На баскетбольному майданчику змагалося чотири команди: 
Чортківського, Гусятинського, Козівського і Підгаєцького районів.

Перемігши всіх суперників, чемпіоном стала збірна команда 
юнаків Чорківського району, срібним призером – Гусятинсько-
го, а третє місце у підгайчан. 

Вітаємо чемпіонів: учнів Товстеньківської ЗОШ (Володимир 
Каськів, Дмитро Мимрик, Сергій Ворох, Артур Мацейко, Віта-
лій Ворох – підготував вчитель фізичної культури В.М.Возний), 
Бичківської ЗОШ  (Олег Слюсарчин, Віталій Гац, Олег Ште-
фуник – Г.Р.Драбиняста), Давидківської ЗОШ (Юрій Павлін-
ський – В.Г.Струтинський), Скородинської ЗОШ  (Степан 
Швак – М.С.Драбик).  Команди-призери нагороджені грамота-
ми, медалями, а переможцю вручено кубок. 

Висловлюємо вдячність за підтримку та фінансову допомогу 
начальнику відділу у справах молоді та спорту райдержадміні-
страції О.В.Галущаку, начальнику відділу освіти РДА І.М.Гульці, 
методисту фізичної культури Р.О.Кашубі.

Володимир ВОЗНИЙ,
керівник команди, вчитель фізвиховання 
Товстеньківської ЗОШ І – ІІ ступенів

«Львів» опустили на дно

Знай наших!

У баскетболі ми – 
найкращі в області!

Всі дороги ведуть у Чортків
Можливо, це дещо перефразоване давньоримське прислів’я буде певним перебільшенням, 

однак це ще з якого боку подивитися. Приміром, неодноразово доводилося стати 
свідком, як курсують через наш Чортків автобуси у напрямку Києва, Варшави, 
Праги і навіть Афін, а якось на об’їзній за містом трапився на шляху двоповерховий 
лайнер сполученням «Черновцы – Москва» (саме так значилося). Більшість автобусів 
міжнародного і практично всі далекого сполучення заїжджає на автостанцію «Чортків», 
окремі курсують транзитом, та у будь-якому випадку можна дістатися до відповідних 
пунктів призначення без пересадок чи відправити/отримати родичам передачу майже з 
дому. Тому, гадаємо, читачам буде цікавою інформація, яку подаємо нижче, а саме – 
графік курсування пасажирського транспорту через автостанцію «Чортків» (який вона 
обслуговує). 
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ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. Вільхо-
вець, 10, площею 74 кв. м. Є земельна ділянка 
0,48 га. Ціна договірна. 

Тел.: 2-04-22, 098-584-15-56.

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

терміново будинок по вул. Шопена, два повер-
хи, 129 кв. м. Є криниця, гараж, 13 сотих землі. 
Тел.: 097-812-64-45, 096-793-71-71.

земельна ділянка (10 сотих) під забудову в 
районі птахофабрики. 

Тел. 067-421-36-47; 095-773-95-41.

куплю бджолопакети – 700 грн. за пакет. 
Тел. 066-686-97-85.

квартири

інше

квартира в районі поліклініки по вул. 
Пігута, 38, в 2-поверховому особняку, на 
першому поверсі. Загальна площа – 66 кв. 
м. Є 2 кімнати, третя – прохідна; санвузол, 
невелике подвір’я, добротна кладова, під-
вал, кабельне телебачення, телефон. 

Тел. 096-450-20-96.

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

гараж у кооперативі «Автолюбитель» (за 
автопарком). Є оглядова яма, внутрішні роз-
міри – 6,35 х 4,90 (31 кв. м), висота – H max 
min 2,40 - 2,10 м. Тел. 097-604-70-25.

2-кімнатна квартира в районі ремзаводу 
(вул. Січинського), площею 50,6 кв. м. У гар-
ному стані, 2-й поверх 5-поверхового будинку, 
є лоджія, індивідуальне опалення, євровікна, 
вода постійно. 

Тел.: 2-36-54, 066-854-45-91.

3-кімнатна квартира на 3-му поверсі, сира, в 
новобудові, з гаражем у м. Чортків, по вул. Шу-
хевича, 2 А, кв. 35. Загальна площа – 95,2 кв. м; 
а також – гараж під будинком, площею 19,5 кв. 
м. Ціна квартири – 46 000 у. о. Ціна гаража – 10 
000 у. о. Тел.: 097-148-99-67, 098-072-47-46.

недорого будинок у м. Чортків по вул. Бо-
гуна, затишна вулиця. Загальна площа – 112 
кв. м; 4 кімнати, кухня, на подвір’ї – гараж, 
криниця. Ціна договірна.

Тел.: 067-256-83-40, 095-698-71-23.

земельна ділянка

потрібен  продавець в кіоск хлібобулочних 
виробів від виробника. Тел. 096-747-80-12.

Люди, як зорі, живуть, 
           а потім згасають.
Зір у Всесвіті мільярди,
А то й більше, а люди...

Кожна людина одна на Землі,
Одна-єдина для своєї родини,
                      для близьких людей.
Прикро, коли гаснуть зорі, 

дуже боляче, 
коли вмирає близька людина.
Минає 40 днів, як вже немає 

з нами люблячого, дбайливого 
батька, дідуся, прадідуся, 

доброго товариша,
 побратима

БУРКИ Івана Орестовича.
Життя не шко-

дувало йому ви-
пробувань, з яки-
ми справлявся із 
властивою йому 
військовою ви-
тримкою, люд-
ською наполе-
гливістю, волею. 
Силі духу, стій-
кості тата можна 
було по-доброму 

позаздрити.
Надійний друг, люблячий бать-

ко, добрий дідусь – таким зали-
шиться назавжди в серцях рідних 
та близьких людей, з якими жив, 
працював, дружив у цій земній 
місцині.

Пішов у вічність, щоб зустріти 
маму, залишивши нам біль втрати 
і безкінечний сум.

Може, тато, споглядаючи з не-
бесної синяви, побачить і відчує, 
як ми любимо його, як нам не ви-
стачає його, як нам хочеться ска-
зати йому теплі, добрі слова.

Пішов з життя, 
      але не з пам’яті, не із любові,
А ми до втрати й досі не готові.
Пішов, щоб Вічність 
       у Царстві Божому зустріти,
А нам із болем, з тугою 
             за ним доведеться жити.
Нам пам’ятати усмішку, слова,
Душевну доброту і біль утрати,
Так хочеться ще раз сказати:
Ми любимо тебе, 
                наш добрий Тату!
Прости, прощай, хай Бог 
                     у Царство прийме
І вічність нині хай тебе обійме.
Щоб тілу – спокій, 
             а душі – легенькі крила,
Щоби душа до Господа злетіла...
Дорога родино, знайомі, близькі, 

сусіди, друзі, військові побратими 
– усі, кому дорога пам’ять про 
Бурку Івана Орестовича, згадайте 
його у своїх молитвах, у думках і 
помислах.

Хай душа тата зігріється ваши-
ми теплими споминами про ньо-
го, нехай Господь почує молитви 
за нього, нехай з вашою поміччю 
отворяться ворота Небесного Цар-
ства для батька.

Вдячні за пам’ять – донька Ліля, 
син Андрій з сім’ями.

газобетон, ракушняк, цегла. Безкоштовна до-
ставка. Тел.: 096-000-08-84, 095-000-08-84.

будинок у с. Білобожниця. Є земельна ді-
лянка – 10 сотих, літня кухня з господар-
ськими приміщеннями, сад, криниця, під-
ведено воду і газ. 

Тел. 096-653-36-05.

ПОТРІБНІ 
ОХОРОННИКИ
(чоловіки, жінки)

Зарплата від 3500 грн
Тел.: 067-520-31-22, 

066-736-14-51, 067-541-62-24

посвідчення громадянина, потерпіло-
го внаслідок аварії на ЧАЕС, 4-ї кате-
горії, серії В-П за № 108249, видане 19 
лютого 1993 р. Тернопільською ОДА на 
ім’я: ФАЛАТОВИЧ Марія Тарасівна.

сертифікат на право на земельну част-
ку (пай) серії ТР за № 0192397, виданий 
згідно з розпорядженням голови РДА за 
№ 202 від 17 червня 1996 р. на ім’я: КО-
ВАЛЬ Мальвіна Миколаївна.

Правління Чортківського райСТ про-
дає: магазини в с. Залісся, Ромашівка, 
Шманьківчики; забійний пункт у с. 
Пробіжна.

Здає в оренду:
– складське приміщення з рампою у 

м. Чортків, вул. Залізнична, 85;
– магазин у с. Переходи, вул. Зелена.

За довідками звертатись 
за тел.: 2-23-49; 067-354-10-11

житловий будинок в с. Ягільниця в хоро-
шому стані. Є газ, вода, від центру села 200 
метрів. Недорого. 

Тел. 067-359-35-39.

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

Детальніша інформація за тел. 097-369-86-86. 

будинок в районі «Околиці» і новозбудова-
ний по вул. Заводській.

Тел.: 099-273-06-22, 067-712-99-11.

Мережею Facebook шириться ін-
формація про те, що минулої суботи, 
в центрі Чорткова, близько обіду, були 
отруєні два собаки. Один із них – до-
машій Рекс, якого 12 годин намагалися 
врятувати, та, на жаль…  Перший со-
бака згинув побіля магазину «1000 дріб-
ниць» в муках (тривалістю 30 хвилин) 
на очах людей, а особливо – дітей!  

Автор публікації інформує й про те, 
що за кілька днів початку травня про-

пало близько 10-ти собак. 
Це ж яким виродком треба бути, 

втративши все людське, щоби прирек-
ти безневинних тварин на таку важку 
загибель?! Господь не для того ство-
рив живу природу, а в ній – і людину, 
щоби той, хто вважає себе «волода-
рем землі», мав право розпоряджатися 
будь-чиїм життям.  

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ 

Як швидко плине час! 
16 травня ц. р. минає 1 рік 

з дня смерті чудової людини 
та прекрасного фахівця 

КІНДЗЕРСЬКОЇ Надії Павлівни.
Рано Надія 

Павлівна пішла 
від нас, це не-
поправна втрата 
для колективу та 
родини. Ця чудо-
ва, життєрадісна 
жінка була пра-
цьовитою, Люди-
ною величезної 
душі, безсумнів-
ної честі, сум-

ління та чистої селянської гордості, 
Людиною життя. 

Нехай в цей день цю прекрасну 
жінку згадають добрим словом усі, 
хто її знав, любив і поважав. 

Ми ж ніколи не забудемо Надію 
Павлівну. Низько схиляємо голови 
над її могилою. Вічного життя вам у 
Царстві Небеснім та спокою вашій 
душі.

Зі скорботою – 
дирекція 

та колектив ПАП «Довіра».

ДТП

Аварія з летальним наслідком

Неподалік с. Ягільниця минулого ві-
вторка, 9 травня ц. р., трапилася до-
рожньо-транспортна пригода. Близько 
першої години ночі водій автомобіля 
«БМВ-530», рухаючись автодорогою 
Домано-Ковель-Чернівці-Тереблече, 
не обрав безпечної швидкості руху, 
не врахував дорожньої ситуації та, як 
результат, – не впоравшись із керу-
ванням, з’їхав у кювет. Уже там іно-
марка перекинулася. На момент аварії 
в автівці перебували четверо пасажи-
рів. Один із них – чортківчанин (1988 
р. н.) від отриманих травм загинув на 
місці події. Трьох інших із важкими 
травмами доправили до лікарні. 

Слідчо-оперативною групою вста-
новлено, що за кермом автомобіля пе-

ребував працівник Чортківського від-
ділу поліції. Після ДТП він залишив 
місце пригоди.

Даний факт внесено в єдиний реєстр 
досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 
ККУ – порушення правил безпеки до-
рожнього руху, якщо вони спричини-
ли смерть потерпілого або заподіяли 
тяжке тілесне ушкодження.

Слідство за даною справою веде 
прокуратура.  

Наступного дня, 10 травня, винува-
тець ДТП все ж з’явився до слідчого 
прокуратури (для дачі показів), та не 
сам – із адвокатом. 

Транспортний засіб поміщений на 
штрафмайданчик; розслідування триває.

(За інформацією сайту npu.gov.ua)

Пограбування

«Хто на Чортківщині забув 
восьму заповідь?»

Саме під такою назвою в соцмережах 
за авторством постійної дописувачки 
районки Надії Сасанчин з’явилася ін-
формація про вчинення злочину (кра-
діжки) у храмі Божому.  

У ніч з 7 на 8 травня ц. р. у смт Завод-
ське невідомі особи, розбивши віконну 
шибу, вдерлися в приміщення церкви 
Зіслання Св. Духа (УГКЦ) та викрали 
невелику суму (250 грн) приношень і 

вартісний колективний ноутбук.
Тієї ж ночі був здійснений розбій-

ницький напад і на церкву Св. Архи-
стратига Михаїла, що в мікрорайоні 
Синякове, – потрощено вхідні двері 
храму, викрадено 500 грн. 

На місці скоєння обох злочинів 
слідчо-оперативна група Чортківсько-
го відділу поліції провела ряд слідчих 
операцій. Слідство триває.

Жах!

Мучинецька смерть братів наших 
менших від рук нелюдів

гаражі

робота

куплю

Хто знайшов

Вважати недійсними:

гаманець з документами на ім’я РЯ-
БЕЦЬ Марія Василівна вчора, 11 трав-
ня, на ринку в Чорткові, біля молочно-
го павільйону, прохання повернути за 
винагороду за адресою: м. Чортків, вул. 
Кн. В.Великого, 24, кв. 10.



За твердженням вже добре знаної наши-
ми читачами «пані Погоди» – провідного 
метеоролога гідрологічної станції Чортків 
Віри Марущак, оце ось в середу, позавчо-
ра, на ґрунті спостерігалось 1,6 градуса 
нижче нуля – місцями й до двох граду-
сів. У повітрі, щоправда, мінуса не було, 
проте впродовж ночі температура опусти-
лась, було, майже до нуля. Вчорашній по-
казник – 2,4 градуса з позначкою нижче 
нуля на ґрунті, в повітрі трохи потепліло. 
«Таке явище спричинене надходженням 
холодного повітря з північних регіонів, – 
пояснює п. Віра. – Хоча для травня за-
морозки – річ звична», – додає.

Як і голосять скрізь і повсюди в ці дні, 
коментуючи дані Гідрометцентру, слідом 
за приморозками йде потепління. А разом 
з ним – невід`ємні «супутники» – дощі. 
Чи ж так? – запитуємо в «пані Погоди». 
«Справді, й на п`ятницю, і на вихідні очі-
куються дощі, – чуємо у відповідь. – Не 
надто інтенсивні, короткочасні, можливі 
грози. Вночі у п`ятницю передбачається 
від 4 до 9 тепла, вдень повітря прогріється 
від 15 до 20 градусів, – коментує метео-
ролог отримані станцією синоптичні дані. 
У суботу вдень – від 13 до 18 градусів те-
пла. На 14-15 травня маємо всього лише 
консультації (більш довготривалі прогно-

зи зазвичай уточню-
ються, коректуються): 
ночі ще виявляться 
досить прохолодни-
ми – 2-7 тепла, вдень 
– відповідно 11-16, 
14-19, тобто поступо-
во теплішатиме. Хоча 
різкого, очікуваного 
нами потепління ще 
не спостерігатиметься, 
однак це ж тільки пер-
ша половина травня!».

Традиційно ми 
вдалися до аналізу 
багаторічних спосте-
режень – такі ціка-
винки з метеороло-
гічної «скриньки» час 
від часу нам видає п. 
Віра. Скажімо, день 
10 травня, отой, що 
цьогоріч виявився з 
приморозком, 1953-

го року позначений найнижчою темпе-
ратурою – мінус один градус. А 2013-го, 
зовсім недавно, – плюс 27 з половиною! 
П`ятого травня 1947 року зафіксовано два 
градуси морозу, а 2 травня 2012-го – 30,1 
градуса з плюсом! Найбільша кількість 
опадів упродовж доби – аж 58 мм – пока-
зав, було, день 23 травня у 1995 році (що 
теж, мабуть, було спричинене якимось 
атмосферним фронтом). Найбільша сума 
опадів за місяць травень спостережена в 
2010 році – 174 мм, найменша, всього 8 
мм – 1986 року. Ось такі метаморфози 
цього «ґонорового» місяця.

 – Нічим особливим цьогорічний тра-
вень не відзначатиметься, – так здійсни-
ла спробу зазирнути на півмісяця наперед 
наша співрозмовниця. – Середньомісяч-
на температура на території області очі-
кується в межах норми, середня кількість 
опадів – 70 мм, теж в межах норми. А за-
морозки – це явище нормальне для такої 
пори. Кліматичний показник – коли се-
редньодобова температура перейде за по-
значку плюс 15 градусів, свідчитиме про 
початок літа. Та це, як правило, трапля-
ється в другій половині травня…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Конкурс

Моя вишиванка – найкраща!

Дружка із 
дружбою на весіллі.

Вікторія 
ХАБІНЕЦЬ 

і Тарас ДІДЮК 
(м. Чортків)

У ці травневі дні щиросердечно 
вітаємо з 25-річним ювілеєм, 
який відсвяткував 8 травня,

дорогого синочка, люблячого братика 
і внучка

Юрія Петровича СІРСЬКОГО
зі с. Шманьківці.

Прийми вітання 
наші найкращі і по-
бажання в цей свят-
ковий день. Нехай 
Тобі вічно всміхаєть-
ся доля, несуть тіль-
ки радість майбутні 
роки, хай щастя й 
здоров’я не зрадять 
ніколи, збуваються 
мрії, бажання й дум-
ки. Трояндами врода 

хай довго ще квітне, усмішка весе-
ла цвіте на устах і тільки все добре, 
хороше, привітне завжди переходить 
в майбутньому шлях. Хай Матінка 
Божа від зла захищає Тебе кожний 
день, як молитва свята, Христос хай 

здоров’я Тобі посилає на 
довгі, щасливі і благі літа.

З любов’ю і повагою – 
мама Віра, тато Петро, 

сестричка Христина, 
бабусі.

Із низьким поклоном і великою 
повагою посилаємо вітання з 

нагоди Дня народження директору 
Чортківського державного медичного 

коледжу, Людині з великої літери
Любомиру Степановичу БІЛИКУ.

Прожито немало 
на білому світі, та з 
нами ще довго-дов-
го живіть, хай сонце 
у Ваше віконечко 
світить і радує сер-
це висока блакить. 
В житті було усе: і 
радості, і біди, і мед 
солодкий, і гіркий 
полин... Нехай те-
пер буде найменше 
кривди, а більше гарних, сонячних 
хвилин. Будьте здорові, кохані, бага-
ті. Хай кожен день буде як свято, хай 
Вас шанують друзі хороші, хай у ки-
шенях водяться гроші. Доля прихиль-
ною, доброю буде, завжди з повагою 

ставляться люди, хай обе-
рігає Вас молитва свята на 
многії, многії літа.

Родина Липових 
зі с. Угринь.

14 травня святкуватиме свій 
50-річний ювілей коханий чоловік, 
турботливий батько, дорогий син

Богдан Володимирович СЛОЇК
зі с. Косів.

Роки летять, мов 
лебеді у вирій, життя 
іде – його не зупи-
нить, прийми вітан-
ня наші щирі у цю 
весняну неповторну 
мить. Хай килимами 
стелиться дорога і у 
житті щоб легко все 
ішло, любові, радості 
і щедрості від Бога, і 

щастя в домі завжди щоб було. Здоров’я 
щоб ніколи не підвело, сім’я завжди у 
згоді щоб жила, безхмарним щоб було 
блакитне небо, а доля колосилась і цві-
ла. Нехай здобутки ходять за Тобою, в 
роботі лиш міцніти і рости, у справах – 
руху, а в душі – спокою, і по життю не-
хай завжди щастить. Хай Бог Тобі зішле 
здоров’я й сили, весна дарує молодості 
цвіт, щоби добро на цій землі творив 
Ти з любов’ю в серці ще багато літ. Хай 
Мати Божа Тебе охороняє, Ісус Христос 

в опіці має на многії літа.
З найщирішими вітаннями – 
дружина Леся, син Андрій, 
донька Антоніна, мама 

Ірина і вся родина.

У пишнозелому розмаїтому намисті 
завітав чудовий ювілей до улюбленої 
донечки, турботливої та лагідної 

матусі, люблячої внучки, чарівної та 
ніжної жінки

 Анастасії СТЕЛЬМАХ.
Суцвіття вітань та 

побажань, сповнене 
любов’ю і щирістю, 
даруємо Тобі, мила 
Настусю. Нехай 
доля Твоя повнить-
ся перлами добра, 
тепла і ласки; тво-
рить ніжний чарую-
чий ноктюрн життя; 
а щодень приходить 

із сонцесяйною усмішкою в веселко-
вому убранстві. Бажаємо Тобі завжди 
відчувати духмяність щастя, жіночого 
і материнського. Нехай поряд із То-
бою будуть люди, котрі вміють читати 
слова з очей, розмовляти усмішками 
і зігрівати легким доторком. Ми дя-
куємо Всевишньому, що Ти у нас є, 
і в святій молитві просимо для Тебе 
міцного здоров’я та опіки Матінки 

Божої. 
З любов’ю – батьки, 

бабуся Марійка, 
чоловік і діти.

Упродовж довгих років ми звикли, було, 
бачити дівчат та жінок в українському 
вбранні хіба що на сцені під час концерту. 
Навіть давній український весільний стрій з 
роками замінила фата та біле плаття. Однак 
з перших років незалежної України дівчата 
почали вдягатись у вишиванки – спершу на 
весілля, та не всі, а поодинці…

У мальовничому волинському селі виру-
вало весілля. Дівчата прийшли у джинсах, 
модних імпортних блузках і з короткими 
зачісками. Тільки Оленка (а в селі її ще 
Мавкою звали, бо мала довге русяве во-
лосся) прийшла на весілля у вишиванці. 
Дівчата в джинсах насмішкувато погляда-
ли на Оленку і пирскали зі сміху. Дівчина 
саме закінчувала школу і готувалась всту-
пити до педагогічного вишу.

І на цьому весіллі в дівчину закохався 
дружба, котрий закінчив медичний уні-
верситет і проходив інтернатуру в Рівному. 
Хлопець й уваги не звертав на дружку, а 
весь час танцював з дівчиною у вишиванці. 
«Цікаво, чи він в Оленку закохався, чи в її 
вишиванку?» – дражнили дівчата дружку. 
А в тієї на очі навертались сльози. 

Оленка вступила до педагогічного, а че-
рез рік вийшла заміж за Олега, лікаря-кар-
діолога. 

З того часу в Новосілках всі дівчата поча-
ли вдягати вишиванки, особливо на весілля 
й дискотеку. Сподіваються зустріти свого 
судженого. Та, як кажуть в народі, не все 
в середу Петра, часом і в четвер. То, мож-
ливо, ще не одного хлопця зачарує дівчина 
у вишиванці – так, як це вдалося Оленці.

Марія ПОЖАРНЮК, 
с. Кривеньке

Щиро вітаємо 
найдорожчу у світі 

людину, кохану 
дружину, дорогу 
матусю, бабусю 

і прабабусю
Марію 

Олександрівну 
ГЕРАСИМІВ

зі с. Долина
із 70-річчям,

а згодом наші дорогі батьки 
святкуватимуть золоте весілля.

Хоч осінь 
   стоїть на 
  порозі, та 
все ж це 
 пора 
золота, 
 від щирого 

серця бажаєм 
 мудрості, 

сили, достатку 
й добра! 

Хай сонечко 
щедро Вам 
світить в віконце, а лихо усяке повз дім 
проліта, здоров’я міцного і Божої ласки 
сьогодні ми зичим на довгі літа. А 
Ви не журіться, що скроні сивіють, 
нехай Ваша доля цвіте, як весна, і 
душа ніколи нехай не старіє, завжди 
молодою зоріє душа. Нехай Господь 
завжди у поміч буде, а Мати Божа 
береже від зла, бажаєм Вам здоров’я, 
щастя й сили, радості земної і тепла!

З повагою і любов’ю – 
чоловік, діти, онуки, 

правнуки.

КУПОН

Я голосую за
___________

Обереги
Дівчина у вишиванці

Погода

Ось і добігає кінця другий етап нашого конкурсу – сьогодні вміщуємо останню 
подачу. Нагадуємо вам, шановні читачі: ще не пізно надіслати купони, проголо-
сувавши за когось з учасників, до 16 травня включно. Підсумки підбиватимуться 
вже 17-го числа, а 18-го, в День вишиванки, у редакції відбудеться церемонія 
нагородження переможців нашим спонсором – магазином-салоном «Вишиванка».

Травня срібний усміх
Несподіваний травень, непередбачливий. Зеленокосим його іменуємо, 

погідним, тим, що тепло несе та трави у видолинках виколисує. А він взяв та 
й сріблом прикрасився, приморозок засіявши. Ось тобі й маєш…


