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Виходить з 1939 року

Підприємство з іноземними інвестиціями 
«СЕ Борднетце-Україна» 

відкриває виробничий підрозділ у місті 
Чортків. 

Якщо Ви шукаєте кваліфіковану роботу, 
прагнете працювати з іноземними 

партнерами, розвиватись та отримувати 
всі привілеї від роботи в міжнародній 

компанії (офіційне працевлаштування, 
широкий соц. пакет, кар’єрний ріст), 

– ТОДІ ВАМ ДО НАС!
За детальною інформацією звертайтесь 

за телефонами:
0-800-508-708 (безкоштовний), 095-260-07-03, 

067-670-35-20
resume@sebn.com

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Народне святоПередплата-2016

Вчора поминув цей День – поки що не офіційне, проте справді народне свято, котре вже водинадцяте поспіль 
відзначає не лише Україна, а й діаспора. Приміром, минулоріч в його рамках пролунав заклик до всієї України 
цього дня вдягнути вишиванку на знак єдності. Було започатковано й акцію «Подаруй вишиванку захиснику», що 
мала на меті підняти бойовий і моральний дух українських воїнів в зоні АТО. Військовим на передову за допомо-
гою волонтерів передано вишиванки, аби вони служили оберегом. Свято ознаменувалося всесвітнім масштабом, 
до акції долучилися близько 50-ти країн світу.

Історія вишиванки своїми витоками сягає в незапам’ятні часи. Ще за свідченням знаменитого давньогрецького 
історика, географа і мандрівника Геродота, елементами вишиванки був прикрашений одяг скіфів, які проживали 
в наших землях в період VIII ст. до н. е. – IV ст. н. е. Знаменитий арабський мандрівник X ст. у своїх розпо-
відях також згадує про русів, які носили вишитий одяг. У ході сучасних досліджень, наприклад, на Черкащині 
були знайдені срібні бляшки з фігурками чоловіків, датування знахідок VI ст., дослідження яких показали іден-
тичність елементів одягу та орнаменту вишивки українського народного костюма XVIII-XIX ст.

Щороку третього четверга травня День вишиванки єднає українців, виступаючи нашим генетичним кодом. 
Оскільки проініціювало його студентство, то й ілюстрацією свята на Чортківщині стали зодягнені в рідне серцю 
вишиття студентки Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Вишиванка: наш генетичний код
Чому необхідно обов`язково і саме зараз 

передплатити районку на друге півріччя ц. р.!

Шановні друзі!
Саме із таким нескромним проханням звертається 

до вас колектив редакції «Голосу народу».
Як ви вже знаєте із наших попередніх публікацій, 

з 1 січня ц. р. розпочався процес реформування дер-
жавних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації, на що останні з нетерпінням очікували 
більше 15 років. Без вагань зголосилася взяти участь у 
пілотному проекті з цього реформування, що має від-
бутися у цьому році, і наша редакція. Уже прийняли 
відповідні рішення про вихід з числа співзасновників 
районна рада і райдержадміністрація, відповідні доку-
менти направлено в Держкомтелерадіо, яке займається 
процесом реформування, тощо. Наразі ми очікуємо на 
затвердження Кабінетом Міністрів Зведенного пере-
ліку учасників пілотного проекту (має бути сформо-
ваний до 1 липня ц. р.) і – повний вперед! Гадаємо, 
до вересня-жовтня ц. р. газета буде повністю рефор-
мована у певний суб’єкт господарювання зі збережен-
ням назви, цільового призначення, мови, тематичної 
спрямованості видання тощо. Тобто ми переживаємо 
зараз революційні зміни, які, як відомо, ніколи не від-
буваються безболісно. Що це означає? Що існування 
районки буде покладено виключно на власні сили – 
без будь-якої дотаційної підтримки з боку співзаснов-
ників, як це мало місце упродовж багатьох років (але 
за яку доводилося платити надто дорогою ціною – ці-
ною свободи). А отже, регулярний вихід обумовленого 
формату газети буде можливий за відповідного тиражу 
(основне джерело нашого доходу) та залучення коштів 
рекламодавців. 2,5 тис. примірників – це не той по-
казник, щоб ми відчували себе самодостатніми фі-

нансово і були впевненими в завтрашньому дні, тому 
активно працюємо над цим питанням. Плануємо ор-
ганізувати й рекламний відділ, без чого також нині не 
можуть існувати незалежні видання. Гадаємо, у пер-
шому півріччі ми не розчарували вас, адже практично 
щономера з`являлися гострі проблемні публікації, які 
природно не подобалися владі. Але якщо газета їх не 
міститиме, вона буде нецікавою читачам. Окрім цього, 
усе менше і менше намагаємося подавати офіціозу. А 
якщо прийде час, коли органам влади доведеться за 
нього й платити, сподіваємося, його буде ще менше. 
Чудово розуміємо й свої «мінуси», приміром, викорис-
товуємо дещо задрібний, не дуже читабельний шрифт. 
На такі «хитрощі» ми мусіли йти, аби помістити біль-
ше редакційних матеріалів і читацьких листів. Та го-
тові «наступити на горло власній пісні» і вже з цього 
номера переходимо на крупніший «книжний» шрифт 
та подачу невеликих за обсягом матеріалів. Тобто ми 
знаходимося в активному пошуку різних форм і ме-
тодів, щоб газета стала цікавішою та читабельнішою, 
і готові вислухати й ваші пропозиції щодо цього. А 
наразі звертаємося до вас, шановні читачі, з великим 
переконливим проханням: обов’язково передплатіть 
районку на друге півріччя ц. р.! Цим ви неабияк під-
тримаєте нас у перший нелегкий рік реформування, 
аби ми могли зміцніти фінансово, й матимете певну 
користь для себе, адже за порівняно невисоку ціну 
щотижнево отримуватимете продукт з найсвіжішими 
новинами та інформацією про життя Чортківщини.

Ціну передплати ми свідомо не збільшували
 і вона становить для населення (індекс – 61366)

на 3 місяці – 32 грн. 73 коп.
на 6 місяців – 65 грн. 46 коп.
для підприємств, установ та організацій (індекс – 

61367)
на 3 місяці – 35 грн. 73 коп.
на 6 місяців – 71 грн. 46 коп.
Передплатити районку можна у відділеннях зв’язку та 

у листонош, а також безпосередньо у редакції.
Наше гасло залишається незмінним: 

«ГОЛОС НАРОДУ» МАЄ БУТИ ПОЧУТИЙ!

Зі сподіванням на подальшу співпрацю – 
колектив «голосонародівців»

Голос до голосу –
і буде «Голос народу»!

У понеділок, 23 травня ц. р., в Чорткові 
у сквері біля погруддя курінному УПА Петру Хамчуку (Бистрому) 

відбудуться поминальні заходи з нагоди Дня Героїв та 155-ї річниці 
перепоховання Тараса Шевченка. 

Початок – о 16-й год.
Оргкомітет

Анонс



20 травня. Тривалість дня – 15.43. Схід – 5.03. Захід – 20.46. День банківських працівників

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2600 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району
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На часі2

Аграрний сектор

Трибуна депутата

Нагадаємо, що поточними кре-
диторами Агрохолдингу є його 
теперішні власники – провідні 
міжнародні та українські банки і 
фінансові корпорації, під управ-
ління яких «МРІЯ» остаточно 
перейшла у лютому 2015 року. 
Окрім того, Агрохолдинг отримав 
від комітету кредиторів додатко-
во рефінансування 9 млн. доларів 
кредиту, залученого в 2015 році. 
Таким чином, «МРІЯ» поповнила 

свій робочий капітал на загальну 
суму 27 млн. доларів.

Проміжні фінансові вливання 
не повпливають на плани Ком-
панії отримати у 2016 році 50 
млн. доларів основного кредиту. 
Істотною умовою залучення цієї 
позики залишається прийняття 
більшістю поточних кредиторів 
угоди про реструктуризацію бор-
гу, загальна сума якого становила 
близько 1,3 млрд.  доларів на мо-

мент зміни власників у результаті 
оголошення технічного дефолту 
2014 року.

Нагадаємо, що пропозицію про 
фінансування робочого капіталу 
на суму 50 млн. доларів «МРІЯ» 
отримала в березні цього року. 
«Ми, як і раніше, маємо намір 
залучити в 2016 році 50 млн. до-
ларів, і пропозиція щодо фінан-
сування залишається в силі. Але 
оскільки переговори про реструк-
туризацію боргового портфеля ще 
не завершені, деякі з наших влас-
ників прийняли рішення надати 
«МРІЇ» проміжне фінансування, 
щоб Компанія змогла продовжи-
ти роботу в нормальному режимі 
до узгодження умов реструкту-
ризації», – прокоментував Тон 
Хулс, фінансовий директор Агро-
холдингу «МРІЯ».

Прес-служба Агрохолдингу 
«МРІЯ»

«Питання вирівнювання ціни на газ – це не ви-
мога Європи, це вимога нашого сьогодення. Якщо 
ми хочемо жити по-європейськи з такими зарп-
латами та рівнем життя, то давайте будемо їхніми 
методами йти до економіки і самого життя». Про 
це заявив народний депутат Олег Барна на своїй 
сторінці у Фейсбуці.

«Люди не хочуть економити, даючи можливість 
цим самим заробити аферистам енергоринку. Ці 
бюджетні кошти розкрадалися через фірми, що 
були нав’язані на законних підставах та умовах за 
попередньої влади. Тарифи повинні бути високі, 
узаконені та виправдані. Малозабезпечені люди по-
винні отримувати цільову допомогу від держави, 
але не у вигляді субсидій, а виключно в грошовій 
формі, адже коли людина отримує гроші – вона за-
цікавлена економити», – сказав Олег Барна. 

За його словами, повинна бути тотальна держав-
на програма енергозбереження, де держава візьме 
на свої плечі допомогу людям – утеплення будин-
ків, заміну вікон, перехід на інші альтернативні чи 
енергозберігаючі системи опалення і котли із ко-
ефіцієнтом корисної дії із 40 до 95 і більше. «За-
раз ми просимо, щоб давали безвідсоткові кредити і 
на довший період на утеплення будинків. Якщо ми 
хочемо жити в Європі, ми повинні користуватися 
тими ж методами, а не колгоспними, що залишили-
ся від пострадянської системи. Апеляція про низь-
кі тарифи означає, що люди не будуть економити 
газ, а все більше його спалювати. Це призведе до 
збільшення закупівлі газу в країни-агресора Росії, а, 
отже, ті люди фактично лобіюють інтереси Росії», – 
наголосив народний депутат.

«Потрібно навести порядок у фінансово-еконо-
мічній сфері, особливо в банківській сфері, так як 
у нас існує не банківська, а лихварська система, і 
тому треба націоналізувати банки, а їх майно по-
вністю конфіскувати в дохід держави і для повер-
нення вкладникам. Необхідно стабілізувати макро-
економіку, і перші кроки Уряду в розвитку малого 
і середнього бізнесу необхідно підтримувати. Було 
прийнято ряд президентських законопроектів щодо 
деолігархізації, наводиться порядок на енергоринку, 
їх треба втілити в життя – це питання про ринок 
газу, про акціонерні товариства, про енергетику», – 
зазначив політик.

Прес-служба народного депутата України О.Барни

Агрохолдинг «МРІЯ» у травні залучив кредит на суму 18 млн. доларів. Позику надали поточні кредитори в 
якості проміжного фінансування, яке забезпечить покриття потреби «МРІЇ» у робочому капіталі до початку 
збиральної кампанії. 

Агрохолдинг «МРІЯ» 
отримав 18 млн. доларів фінансування

Подія

До діток у перший день їх за-
нять зі щедрими гостинцями заві-
тали голова райдержадміністрації 
Михайло Сташків, директор ПП 
«Агро-Спектр»  Марія Горбаль, 
начальник відділу освіти РДА 
Ірина Гулька та Джуринський 
сільський голова Михайло Чвіль.

Джуринська Слобідка – одне з, 
як то кажуть, неперспективних сіл, 
де і місцева дев`ятирічка через не-
укомплектованість класів учнями 
опинилася під загрозою закрит-
тя, і приміщення старого садоч-
ка було в аварійному стані, тому 
він і не працював, а дітей батьки 
довозили до сусіднього Джури-
на. Тому й було прийнято єдино 
правильне і виважене рішення в 
даній ситуації – об`єднати садо-
чок і школу в цілісний навчально-
виховний комплекс. А за ремонт 
пристосованого приміщення під 
дошкільний заклад, що довгі роки 
стояло пусткою, охоче взялася 
керівник вищезазначеного під-
приємства М.Горбаль, передавши 
його новому власнику через бла-
годійну організацію «Благодійний 
фонд Марії Горбаль». Кошти на 
меблі – крісла, столики, дитячі 
ліжечка, шкафчики, посуд тощо 
сумі 120 тис. грн. було виділено 

з районного бюджету. Виходець із 
села, депутат районної ради під-
приємець Іван Блаженко подару-
вав садочку каруселі, знайшлися 
добродії й для облаштування ди-
тячого майданчика. І ось – но-

востворений заклад засяяв у всій 
красі на радість малечі та батьків, 
тим самим вдихнувши свіжий 
струмінь повітря у розмірене тихе 
життя цього невеличкого села. 
Адже, крім того, що є куди діток 
подіти на цілий світловий день, де 
вони до того ж будуть підготов-
лені до школи, створено і п’ять 
нових робочих місць, що теж, по-
годьтеся, доволі непогано.

Наразі за списком у ньому ви-
ховуватиметься 17 малят, хоча 
розрахований він на 25 дітей. Як 
то кажуть, створено всі належні 
умови для навчання та вихован-
ня дітей, зроблено добротний 
капітальний ремонт в ігрових 
кімнатах, їдальні, облаштовано 
внутрішні вбиральні тощо.

Гості привітали дітей і вихова-
телів з початком роботи закладу, 
побажавши господарям успішної 
праці на благо виховання підрос-
таючого покоління, запевнивши 
подальшу підтримку у всіх почи-
наннях, а також пообіцяли завіта-
ти на свято Останнього дзвоника, 
що пролунає рівно за тиждень.

Щасти вам, малята!
Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Фото автора 

Мрії збуваються! 
Ще рік тому про це можна було лише мріяти, а сьогодні те, що здавалося майже нереальним, сталося: мину-

лого понеділка, 16 травня, поріг навчально-виховного комплексу «Дощкільний навчальний заклад – загально-
освітня школа І – ІІ ступенів», що у Джуринській Слобідці, урочисто відкритий в грудні, уперше переступили 
його найменшенькі вихованці.

Олег БАРНА: «Люди повинні 
навчитися економити енергоносії, 

свої і державні кошти, 
а вороги не мають збагачуватися 

за рахунок нашої непоміркованості»

ОДПІ інформує

Чортківська ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській об-
ласті повідомляє, що суб`єкти господарювання, які 
отримали передбачені Законом № 481 ліцензії, по-
дають Звіти відповідно до Наказу Міністерства фі-
нансів України від 11 лютого 2016 р. за № 49 «Про 
затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу 
спитру, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та 
порядків їх заповнення», починаючи з 1 травня до 
10 травня включно за звітний період – квітень 2016 
року. В подальшому слід врахувати, що Звіти скла-
даються окремо за кожний місяць та подаються до 
10 числа  місяця, що настає за звітним, з перенесен-
ням граничного строку на перший робочий день,  
якщо 9 число припадає на вихідний або святковий 
день.

 Сектор організації роботи Чортківської ОДПІ     

  Нагадуємо про терміни 
подачі звіту № 1-РА та № 1-РТ 
платникам акцизного податку
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КриміналГостра тема

До Чортківського відділу поліції протягом кіль-
кох днів у різний час звернулося троє громадян 
(мешканців Чортківщини) із заявами про те, що 
шахрайським способом невідома особа за надання 
квартири в оренду вимантила в них чималі суми ко-
штів – 16, 18 та 17 тисяч гривень. Однак чолов’яга 
помешкання в користування не передав і отримані 
гроші не повернув. 

Правоохоронцями особу зловмисника встановле-
но, ним виявився житель Чорткова. На часі триває 
досудове розслідування.

Під приводом «ваш син затриманий і знаходиться 
у відділі поліції» шахрай вимагав у мешканки с. Ко-
сів 700 у. о. за, так би мовити, залагодження справи. 
Жінка, приголомшена такою звісткою, не вияснюю-
чи подробиць, відразу ж кинулася на позики грошей 
по сусідах. Вказану суму вона передала замовленому 
шахраями таксистові (м. Тернопіль), який у свою 
чергу мав би скинути кошти за певним номером 
картки. Та, на щастя, добросовісний водій таксі, за-
підозривши щось неладне, повідомив про сумнівну 
ситуацію поліціянтів, а мати пересвідчилася, що в 
сина (який проживає в іншій області) все гаразд. 

Раніш на шпальтах районки під рубрикою «Кри-
мінал» повідомлялося про напад на чортківця-
«валютчика» з метою пограбування та позбавлення 
його життя. У ході слідства нанизується цілий, як-то 
сказати, шлейф нечистих справ, удіяних затрима-
ним нападником. На його рахунку, як повідомля-
ють працівники поліції, ще й непоодинокі випадки 
шахрайства. Займаючись певною комерційною ді-
яльністю, шляхом обману заволодів чималою сумою 
коштів, яку поступово (частинами) виплачував йому 
за сільськогосподарську техніку один із мешканців 
нашого району – пенсіонер. Бідолаха, так би мо-
вити, по крупинках, економлячи на всьому, збирав 
гроші, а товару так і не отримав. 

  

Невідома особа – житель м. Марганець Дніпро-
петровської обл. – під приводом продажу верстат-
них станків через Інтернет-сайт «OLX» намагалася 
шахрайським способом заволодіти коштами (сумою 
– 8000 грн.) чортківчанина. 

12 травня ц. р. відбувалася сесія Тернопільської 
обласної ради. Та не все було, як зазвичай. Депу-
татський корпус доповнився мітингувальниками 
– активістами громадськості Чортківщини та пред-
ставниками колективу Чортківського шкірно-вене-
рологічного диспансеру. Адже на порядок денний 
засідання сесії виносилося питання про реоргані-
зацію вказаного лікувального закладу. Оскільки пе-
редбачувані зміни несуть загрозу закриття шкірвен-
диспансеру, то саме з цієї причини чортківці забили 
на сполох. «Шкірно-венерологія не може вмерти 
через байдужість влади», «Закриття медичних за-
кладів – шлях в нікуди», «Шкірній лікарні – бути 
в Чорткові» – висвічувалося на плакатах активістів.

Депутати облради вирішили перенести розгляд 
даного питання на наступне пленарне засідання, 
а між цим – вивчити всі деталі щодо реорганізації 
вказаного закладу. 

Минулого вівторка, 17 травня, у Чорткові вже 
вкотре, так би мовити, за круглим столом прохо-
дило обговорення визрілої проблеми за участю всіх 
депутатів обласної ради від Чортківщини, голови 
районної ради, представників депутатського корпу-
су районної та міської ради, Координаційної ради 
національно-демократичних партій та громадських 
організацій району, голів громадських організа-
цій нашого краю, чисельної когорти небайдужих 
чортківців і, безумовно, майже всього колективу 
шкірвендиспансеру, очолюваного головним лікарем 
Т.Кузь. 

Та передусім слід зауважити, депутати облра-
ди Л.Білик, А.Богуш, В.Вислоцький, В.Градовий, 
В.Заліщук; голова Чортківської районної ради 
В.Шепета, а також депутат райради, голова РО ВО 
«Свобода» І.Калакайло, котрий власне й лобіює ви-
зрілу проблему, оглянули базу лікувального закладу 
(що, до слова, функціонує вже 46 років). 

Відтак на зібранні кожен із присутніх, а перш за 
все – головний лікар шкірвендиспансеру Т.Кузь, 
мав можливість висловити як власну думку, так і 
загалом погляд громадськості. (Деталі даної про-
блематики висвітлювалися в публікації «Дамоклів 
меч – над лікувальними закладами Чортківщини», 
що в попередньому номері нашої газети). В ході об-

говорення мали місце й деякі емоційні суперечки, 
ба, навіть озвучувалися певні докори в бік окремих 
депутатів обласної ради, від яких власне (мовляло-
ся) й мала би першочергово виходити ініціативність 
позитиву на благо виборців; на що ті в свою чергу 
вказували на неналежну їх проінформованість як від 
колективу лікувального закладу, так і від місцевих 
активістів щодо назрівання проблемної ситуації. Та 
все ж усе мовлене зводилося до гучномовного одно-
голосного (!) й однозначного – збереження Чорт-
ківського обласного комунального шкірно-венеро-
логічного диспансеру як юридичної особи. Після 
почутого й вислуханого, довготривалого обговорен-
ня слово почергово тримали обласні депутати. 

Варто зазначити, в ході власного висловлювання 
Л.Білик виокремив інформацію (як-то сказати, для 
роздумів) про те, що на часі в державі проходить 
так звана госпітальна реформа в галузі охорони 
здоров’я. Тернопільська область визначена першо-
черговою в проведенні госпітальних округів. Тобто 
Чортківська центральна комунальна районна лікар-
ня має перейти в статус окружної (і факт щодо цьо-
го, мабуть, у скорім часі буде звершеним). А втім, 
якщо утвориться госпітальний округ, то й відповід-
но всі лікувальні заклади нашого краю належати-
муть до центру госпітального округу, а саме – до 
ЦКРЛ. Ось такі сторінки в майбутньому нашого 
життя.   

Ствердження й запевняння кожного з обласних 
депутатів злилися в єдине: підтримати вимогу гро-
мадськості Чортківщини, безумовно виступаючи 
проти реорганізації (закриття) шкірвендиспансеру 
(про що й свідчитимуть на наступному засіданні 
сесії обласної ради) та прикласти максимум зусиль 
до того, щоби віднайти альтернативне рішення й 
домогтися (в абсолютних межах можливого) збере-
ження шкірвендиспансеру. А також, як мовилося, 
визначити стратегію діяльності обох лікувальних за-
кладів (бо ж іще Білобожницький тубдиспансер під 
загрозою реорганізації) у подальшому. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото автора 

Ранньою весною із вирію додому поверта-
ються перелітні птахи. У той же час повер-
нулася в Україну й наша землячка Оленка 
Козак. Та, на відміну від пернатих, дівчину 
рідна домівка прийняла нерадо. Прихистком 
для Оленки стала пишна ялинка у центрі міс-
та. Що спонукало нашу землячку до такого 
відчайдушного кроку, послужило причиною 
до такого епатажу задля привернення уваги 
суспільства до своїх проблем – не нам суди-
ти. Але чи допоможе ця шокуюча поведінка 
дівчині, чи якраз навпаки – потягне на сус-
пільне дно? А ми будемо мовчки спостерігати 
чи станемо добрими самарянинами – воістину 
випробування для християнина, чи не так?

Фото Любомира ГАБРУСЬКОГО

На вагах – закриття чи збереження 
шкірвендиспансеру

Стурбованість щодо невизначеності подальшої долі Чортківського шкірно-венерологічного диспансеру наростає.

Третього березня ц. р. на сесії Тернопільської об-
ласної ради було затверджене рішення виділити на 
Чортківський район 190 тис. грн. для закупівлі ін-
суліну. Клопотів із формальним оформленням щодо 
цього, як відомо, було чимало. Передбачалося, що 
виділених коштів мало би вистачити майже на 2,5 
місяця. Та, на жаль… На початку квітня інсулін за-
купили, і хворі за вказаний місяць його отримали. 
А що ж далі? Надворі – травень, не всі інсуліноза-
лежні отримали в належній кількості потрібні пре-
парати, бо знову – нестача (особливо імпортного 
інсуліну). Отже, рятуйтеся хто як може?..  

Слід зазначити, тендер на придбання проведено, 
та потрібен час (близько місяця), щоби необхідні 
ліки потрапили до рук хворих. А чекати ніколи, 
хворобі не вкажеш призупинитися… 

Проблема № 2: із-за відсутності фінансуван-

ня немає безкоштовних рецептів на амбулаторне 
лікування всіх (!) пільгових категорій населення 
району. З бюджету Чортківського комунального 
районного центру первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги, за інформацією головного 
лікаря Я.Ратушняка, є можливість виділити на 
дане цільове використання коштів лише 70 тис. 
грн. на місяць, у той час, коли на пільгове ліку-
вання необхідно 17 млн. грн. у рік. Гадаю, комен-
тарі – зайві… Щоправда, на часі на повному забез-
печенні безкоштовним амбулаторним лікуванням 
знаходяться такі пільгові категорії населення, як: 
інваліди війни, ліквідатори аварії на ЧАЕС, учас-
ники АТО й онкохворі (останні безкоштовно 
отримують лише наркотичні засоби). А решта?..  

Тетяна ЛЯКУШ

Б`ємо на сполох

Випробування для християнина по-чортківськи

Проблема

По лезу бритви
Слово «проблема» настільки стає звичним у нашому сьогоденні, що деколи вже й не заглиблюємося в його 

сутність. Та низка проблем щоразу поповнюється. Не так уже й давно порушувалося питання про незабез-
печення хворих на цукровий діабет інсуліном. Пройшло небагато часу, як інсулінозалежні знову опинилися в 
екстремальній ситуації, як-то кажуть, на лезі бритви…

«Фентезі» шахраїв

У Чорткові шляхом віджиму пластикового вікна 
невідома особа проникла всередину помешкання гр. 
«О» й викрала гроші та ювелірні вироби. Проведе-
ними розшуковими заходами працівниками поліції 
встановлено особу злодія, ним виявився місцевий 
житель.

Як встановлено правоохоронцями, неповнолітній 
юнак, маючи вільний доступ до житла громадянки 
«К» (чортківчанки), поцупив у неї 1200 грн. (що 
знаходилися під матрацом ліжка).

Злодії зазіхають не лише на гроші чи коштовні 
речі, а й… 

Житель нашого району звернувся до поліцейсько-
го відділу із заявою про те, що з його земельної ді-
лянки було викрадено 24 саджанці плодових дерев 
на суму 2350 грн. Працівниками Чортківського КП 
ВП встановлено: крадіжку скоїв односелець. 

В одному зі сіл нашого району шляхом вільного 
доступу до господарського обійстя невідома особа, 
вчинивши злодійство, заволоділа мотоблоком «ЯК-
1350» із причепом. Крадієм виявився мешканець су-
сіднього села. 

До рук злодіїв «липне» все, що впадає в око. Із 
житлового будинку однієї чортківчанки невідомий 
викрав: шість чавунних секцій батарей (в кількості – 
57 ребер, непридатних до використання), мікрохви-
льову піч марки «LG», металеві двері та п’ять секцій 
металевої огорожі (загальною довжиною – 10 м і ви-
сотою – 0,7 м), якою була обгороджена присадибна 
ділянка власниці. Невже це все зловмисник виносив 
тишком-нишком, як кажуть, на плечах?.. 

На часі злодія затримано.
Тетяна ЛЯКУШ 

(За інформацією Чортківського відділу поліції)

Крадіжка за крадіжкою
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Презентація

Меморіал

Авторка цього допису – наче розбитий корабель, що 
без керманича добивається до берега. Але чи встигну? 
Лелеки принесли мене у світ в березні 1925 року…

Звертаюся з проханням до всіх християн-патрі-
отів, в кого ще не збайдужіло серце. Звертаюся до 
керівників району – голови райдержадміністрації п. 
Михайла Сташківа, голови райради п. Віктора Ше-
пети, Чортківського міського голови п. Володимира 
Шматька. Прошу поради чи допомоги.

Недавно вийшла моя книжечка на 99 с. під на-
звою «Обкрадене дитинство». Там йдеться про долі 
дітей, яких з батьками вивозили до Росії. У вагонах, 
де перевозили худобу, без світла, в тісноті, на підлозі 
вмирали не тільки старенькі, а й діти, і через недо-
їдання, й нестачу води. На весь вагон замість туалету 
– залізна бочка, до якої не завжди було можливо до-
ступити, двері до тамбура зачинені, повітря сперте. 
Не втихав дитячий плач. 

Ще донедавна були живі одинокі свідки, кому вда-
лося все те пережити і повернутися в Україну. Коли 
ешелон давав тихий хід, конвойний привідчиняв 
двері тамбура і кричав: «Мёртвые есть?». На зупинці 
під проводом конвою батьки виносили своїх дітей 
або діти своїх батьків. Коли перейшли через кілька 
ліній, конвойні вказували покласти покійників на 
землю, залишити і повернутися до вагона. Ешелон 
віддалявся, а покійники залишалися. Хто їх поховав? 
Де їх дитячі могилки? Невинні діти, які ще нікому 
не спричинили зла. Скільки є пам`ятників героям-
фронтовикам, «афганцям», політв`язням. А невинні 
діти не заслужили? 

Коли радянський устрій вже хитався, вдалося по-
ставити пам`ятник жертвам більшовицького і фашист-
ського терору в с. Білобожниця, на якому викарбувано 
26 імен. Матеріально допомогли, може, ще й члени 
компартії, адже на пам`ятнику – імена політв`язнів, 
які протиставилися до радянського уряду, члени ОУН, 
а хтось, може, тільки симпатик, хтось зі зброєю. А діти 
– це невинні ангелята, чи не варті вони хоча б бюста 
ангелика або невеличкого барельєфа?

Для цього я вже зібрала 6000 грн. Надіюся, ніхто не 
стане на перешкоді. Прошу долучитися небайдужим 
людям від всіх конфесій, а керівників району і міста 
– визначити відповідне місце. 

Отже, розбитий корабель сподівається на керма-
ничів, які допоможуть доплисти до берега, що теж 
в короткому часі зможе прийняти в обійми авторку 
цього допису. Ніхто з нас не вічний, на все воля Гос-
пода Бога.

Марія ШТЕПА, 
м. Чортків

Уже вкотре листаю 100-сторінкову книжечку «Об-
крадене дитинство» М.Штепи й перечитую все підряд 
або ж окремі абзаци. Замислююсь, як завжди, над фор-
мою і змістом. Назва, вважаю, дуже толерантна: мало 
сказати «обкрадене», воно ж було скривджене, знівече-
не, знищене… 

Одні діти гинули або калічіли на рідній землі під 
час облав енкаведистів. Інші не витримували голоду, 
духоти, тісноти вагонної, їх, мертвих, викидали на 
ходу з поїзда. А на тих, кому пощастило живими 
дістатись сибірської тайги чи далекосхідних берегів 
СРСР, чекало життя-буття в дерев`яних бараках, де 
в одній «кімнаті» мешкало по 3-4 сім`ї (чисельніс-
тю в десятеро й більше осіб), а територія обгоро-
джена колючим дротом. До школи пішли, не зна-
ючи мови, звичаїв… Про харчування варто сказати 
окремо: мізерні пайки видавали лише придатним до 
роботи (в основному на лісоповалі). Книжка допо-
внена оповідями про деяких вояків УПА та дівчат-
зв`язкових – ці розповіді не ввійшли до попередніх 
книг, йдеться про їх шлях боротьби, арешти, тюрми, 
висилки і повернення (не всіх) у рідні краї.

Найбільшу увагу приділено тим українським во-
якам, яких арештували, а їх сім`ї вивозили за межі 
України в найдальші закутки Союзу ще протягом 
1939-1941 рр. Це особливі спомини. Кожен читач за-
думається: 1939 року радянські війська «звільнили» 
Західну Україну від польської окупації. Багато жите-
лів краю зустрічали «визволителів» з квітами, хлібом-
сіллю. Люди раділи, що нарешті здійснилась віковіч-
на мрія про соборну Україну. Та, як дуже швидко 
вияснилось, це було лише марево. М.Штепа, під-
сумовуючи свої розповіді, пригадала святкування в 
Чорткові 100-річчя Р.Шухевича 2007 р., де зустріла 
колишнього репресованого, лікаря Я.Потикевича. У 
розмові з нею він висловив пропозицію спорудити 
невеличкий пам`ятник дітям, померлим у вагонах під 
час вивезення в Сибір. І тепер, коли вже нема док-
тора, авторка мріє виконати його задум, надіється, 
що знайдуться на Чортківщині небайдужі люди, які 
підтримають цю ідею морально й матеріально. Це її 
теперішній найголовніший клопіт.

Мені наші селяни підказали, що найлегше кошти 
зібрати через церкви міста та сіл району. Було б най-
простіше, якби священики попередили своїх парафі-
ян, коли буде таца для майбутнього пам`ятника.

Ольга РИЗАК, 
с. Заболотівка

А діти – то ж невинні 
ангелята…

Неділя, 15 травня ц. р., сквер 
Скорботи і Надії, площа пе-
ред пам’ятником закатованим 
в’язням Чортківської тюрми та 
жертвам більшовицького терору, 
вбраний нині у риштування для 
реконструкції, біля якого щоріч-
но відбуваються загальнорайонні 
чи міські заходи до Дня пам’яті 
жертв політичних репресій. Од-
нак з болем доводиться конста-
тувати, що рік у рік все менше 
люду збирається біля нього цьо-
го дня. Дедалі меншає тих, котрі 
пережили усі жахіття сталінських 
таборів. А хто ще живий, йому 
все важче сюди приходити, як, 
приміром, Марії Штепі. Але не 
так уже складно приділити годи-
ну часу нам, нині сущим, аби від-
дати шану пам’яті нашим дідам і 
прадідам, які страждали і загину-
ли за те, щоб ми сьогодні мали 
можливість мирно жити, моли-
тися, мати незалежну Українську 
державу. Напевне, устократ було 
важче дістатися сюди одному 
чортківчанину, котрий народив-
ся без ніг, але він знайшов у собі 
сили! З іншого боку, чи щирою 
була б молитва державних служ-
бовців, котрих би сюди зігнали 
у наказовому порядку, як бува-
ло раніше, – згодом обурливо 
мовить у своєму виступі голова 
райдержадміністрації Михайло 

Сташків. І він має рацію. Давно 
минулися ті часи, коли без будь-
якого примусу, а лише за велін-
ням совісті у ці та інші пам’ятні 
для нашого народу дати площі 
міст і сіл наповнювалися людом у 
вишиванках з жовто-блакитними 
і червоно-чорними знаменами у 
руках. Та хіба тільки у Чорткові 
така ситуація? Гортаю свіжу об-

ласну пресу – жодного рядка про 
вшанування жертв політичних 
репресій…

Повертаючись до проведення 
мітингу-реквієму з цієї нагоди у 
нашому місті, хочеться зазначи-
ти, що він, як завше, був органі-
зований на належному рівні. Свя-
щеннослужителі різних конфесій 
відправили панахиду. Слово мали 
представники духовенства, влади 
і люди, що пережили усі жахіт-
тя сталінських таборів. Присутні 
поклали до підніжжя пам’ятника 
лампадки і живі квіти. «Це – не 
тільки данина пам’яті тим, хто 
загинув, це наш моральний хрис-
тиянський обов’язок – пам’ятати 
про ті страшні події, які пережив 
український народ», –  наголосив 
під час заходу голова райдержад-

міністрації М.Сташків. Проте, на 
жаль, на весь тридцятитисячний 
Чортків сумлінних назбиралося 
заледве сім десятків осіб. Недар-
ма історія вчить: «Хто не пам’ятає 
свого минулого, не вартий май-
бутнього…». 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

Дата

День пам’яті жертв політичних 
репресій, яку поступово втрачаємо

Як відомо, День вшанування пам’яті жертв політичних репресій припадає на третю неділю травня. Навряд, 
чи організатори Євробачення, обираючи часові рамки його проведення, були ознайомлені з відповідним указом 
Президента України, однак посил української виконавиці Джамали її піснею про депортацію кримськотатар-
ського народу настільки був сильним, що дійшов до серця більшості європейців, які віддали їй перемогу. Але 
то – Європа, а ми живемо у Чорткові…

Саме у вдячність школярам і 
студентам Чортківщини за вагому 
допомогу, за активну діяльність у 
волонтерському русі наші края-
ни-вояки, котрі на бойових рубе-
жах зі зброєю в руках відстоюють 
мир і спокій рідної держави, ра-
зом із побратимами зорганізували 
ось таку невеличку виставку. Се-
ред презентованих експонатів не 
лише фото військовиків, вловлені 
миті їхніх буднів, а й – військова 
амуніція, елементи бойової зброї. 

Слід сказати, експонування 
відбувається за ініціативи одно-
го з найактивніших волонтерів, 
як зазначив у його представлен-
ні директор навчального закладу 
Роман Пахолок, людини неспо-
кійної душі та вдачі, людини, 
котра багато речей тривожного 
сьогодення пропускає крізь своє 
серце, – Володимира Мороза. 

Саме він, намотуючи тисячі кіло-
метрів (як-то кажуть, і в сніг, і 
в дощ, і в спекоту; бувало й під 
ворожим обстрілом) на колеса 
автівки, доставляє все, зібране 
благодійниками, нашим воякам.

Пересувна виставка мандру-
ватиме навчальними закладами 
Чортківщини. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Боремося за єдину Україну разом!
Нещодавно в Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. О.Барвінського відбулося відкриття 

пересувної виставки, назва якої власне й винесена у заголовок.
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Спецтема Чортківщина у соцмережах

Трагічні сторінки історії

Нещодавно в актовій залі молодіжно-дитячого цен-
тру церкви Непорочного Зачаття Пречистої Діви Ма-
рії проходив круглий стіл. І хоч поміж його учасників 
ясніли переважно молоді обличчя, предметом бесіди 
стало створення центру соціальної активності для осіб 
похилого віку.

Днем пізніше фабулою зібрання поділився на за-
гал в розмові з нами керівник проекту Сергій Чор-
ній. Проект іменується аналогічно до означення 
круглого столу. І його виграно в результаті конкур-
су, влаштованого фондом «Східна Європа». 

Поохотив до участі в конкурсі благодійну службу 
милосердя «Карітас» в представництві її директора 
отця Григорія Канака та власне нашого візаві ди-
ректор ще однієї, тотожної структури – Територі-
ального центру соціального обслуговування насе-
лення району Роман Данильчак. Бо конкурсантами 
могли бути виключно неурядові організації – через 
що й дістав таку спромогу «Карітас». Чортківське 
представництво стало єдиним на Тернопільщині 
поміж п`яти областей України.

Отож, центр соціальної активності (чи то адап-
тації) для осіб похилого віку відтепер громадити-
меться в Пробіжні, на базі тамтешнього стаціонар-
ного відділення Терцентру. Бо ж потрібен якийсь 
осідок. Проте його підопічними будуть не стільки 
мешканці стаціонарного відділення (колишньої ге-
ріатрії) – навіть передовсім зовсім не вони, а ста-
ренькі самотні, малозабезпечені наші ближні з на-
вколишніх сіл: крім Пробіжни, ще й Шманьківців, 
Малих Чорнокінців, Товстенького, Коцюбинчиків. 
За статистикою, в тім регіоні налічується до двоста 
таких осіб. Координатори центру мають намір по-
чати хоча б зі стартової чисельності, в перспективі 
– охопити принаймні половину таких людей. 

Мій співрозмовник немов розкладає по поличках 
грані призначення спільноти. Насамперед – юри-
дичні консультації: вони за спеціалістами місцевого 
центру надання вторинної безоплатної правової до-
помоги. Відтак – медичні: на місце приїздитимуть 
лікарі-спеціалісти вузької спеціалізації, найтипові-
ші в призмі скарг на стан здоров`я людей власне 
такої категорії, це – хірург, невропатолог, травма-
толог, ендокринолог, кардіолог. Можливі й соціаль-
но-побутові консультації – то спромога соціальних 

працівників того ж Терцентру. Власне БСМ «Ка-
рітас» долучається акцією щодо перевірки в під-
опічних центру рівня цукру в крові – мається три 
експрес-вимірювачі та кардіограф для здійснення 
ЕКГ. Однак це, за словами п. Сергія, – лиш кон-
сультаційний напрямок роботи центру. Між тим, 
зусилля спрямовуватимуться ще й на соціальну ак-
тивність, дозвілля. До прикладу, діятимуть гуртки 
в`язання, вишивки, літературний, історичний тощо. 
Передбачається й спілкування з психологом. Задля 
забезпечення культмасової роботи, влаштування 
тематичних вечорів, а також подальшого волонтер-
ства, на круглий стіл, поміж потенційного пред-
ставництва центру, було запрошено й повпредів 
Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім.  О.Барвінського. Передбачається також перегляд 
кінофільмів – історичної, патріотичної та релігійної 
тематики.

Загалом проект триватиме 2,5 місяця – по 15 
червня. Однак його координатори переконані, що 
їх «дитя» функціонуватиме й далі, лиш діставшись 
сил. Бо ж справа надзвичайно потрібна. Задля цього 
всіма зацікавленими організаціями й підписано від-
повідну резолюцію.

Сходимося в думці: тепла для душі забагато не бу-
ває. Для всіх, тим більше – для стареньких самотніх 
людей. Тих, у кого ще палає душа, хоча все відчут-
ніше слабшає тіло. Потрібно зміцнити їх дух, нада-
ти можливість зреалізувати себе. Згадати, що крім 

понять «політика», «пенсія», «субсидія», «город» та 
«господарка», є ще й серце. Для одиноких є ще й 
щастя спілкування, поділена самота. На чому раз 
у раз наголошує Сергій Чорній: «В подальшому це 
дасть хоч невеличкий плюс в аспекті соціалізації, 
морально-етичному спрямуванні нашого суспіль-
ства. У боротьбі з хворобами, зі старістю». Тішиться 
очікуваними зустрічами з «діамантами» з народу – 
учасниками бойових дій чи голодоморів, пересліду-
вань тоталітарною системою, вояками УПА, спро-
можними передати скарб свого життєвого досвіду 
далі, в наступні покоління… Періодичність зустрі-
чей поки що лиш уявна, та все викристалізується з 
часом. Аби дістатися неминаючого в нашому народі 
скарбу спадкоємності та спадковості.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

(Закінчення. Поч. у №№ 16,17, 19 від 22, 29 квітня 
і 13 травня ц. р.)

Коментуючи відсутність греко-католицьких 
єпископів на церковному «соборі», новоспечений 
єпископ А.Пельвецький заявив: «Наш митрополит 
і єпископи греко-католицької Церкви не зрозумі-
ли свого призначення, як це видно з повідомлення 
Прокуратури УРСР, не виправдали довіри, якою 
Церква уповноважила їх, а навпаки – поставили 
Церкву під удар. Але ми і без них повинні перегля-
нути постанови Берестейського собору 1596 року й 
вирішити питання нашого возз’єднання з право-
славною Церквою».

Доля учасників «ініціативної групи» буза визна-
ченою, коли вона виконала свою роботу. Комуніс-
тична влада без вагання розправилася з ними, адже 
вони якнайкраще усвідомлювали фальсифікатор-
ську суть «собору». Костельника застрелив агент 
НКВС, Мельника отруїли в поїзді, Пельвецький 
раптово помер у своїй резиденції.

Справжнє світло на організацію «собору» проли-
вають думки його учасників.

Делегат Нечай: «На «собор» нас привезли в запе-
чатаному вагоні і під охороною НКВС. Нам не да-
вали розмовляти з парафіянами і навіть рідними».

Делегат від мирян, науковий працівник історич-
ного музею Дудикевич: «На «соборі» Костельник 
говорив, що не буде русифікації у богослужіннях і 
проповідях. Проповідь російською мовою в соборі 
св. Юри була діжкою холодної води».

Отець Омелян Івасик: «Атмосфера була така, що 
за кожним, котрий є, наглядає хтось, підслуховує, 
хтось стереже».

Представники радянської влади і московсько-
го патріархату постійно робили цинічні заяви, що 
УГКЦ припинила своє існування внаслідок одно-
стайного рішення на цілком канонічному соборі. 

Після псевдособору було закрито або переймено-
вано на православні 3040 греко-католицьких пара-
фій, 2959 храмів, 48 монастирів, ліквідовано Бого-
словську греко-католицьку академію, дві семінарії, 
9900 нижчих та 380 середніх католицьких шкіл. 2,2 
тисячі священиків, які відмовилися визнати рішен-
ня «собору», було заслано до Сибіру, близько 200 
розстріляно. Вже в серпні за аналогічним сценарі-
єм 1949 року радянська влада ліквідувала УГКЦ на 
Закарпатті. Радянське керівництво було впевнене у 
тому, що знищило саму основу націоналістичних 
сподівань про соборну Україну.

Трагічні події 70-річної давності стали причиною 
того, що аж до 1989 року УГКЦ була змушена діяти 
у підпіллі. Але в таких обставинах вона як могла пле-
кала національну самобутність українського народу.

Джерела: 43-й том УПА. «Боротьба з агентурою»; 
Протоколи допитів СБ ОУН в Тернопільщині. 
1946-1948. Т. 1; Газета «Історія»; Володимир Сер-
гійчук. «Репресована Церква».

Іван ВІВАТ

Бо тепла для душі забагато не буває

Львівський псевдособор. Як це було

Шляхами чортківського гетто
...пройшла група з Німеччини у складі 28 викла-

дачів історії, науковців, працівників музеїв та благо-
дійних фондів, що допомагають розвиткові історич-
ної освіти – про це повідомляє сайт ГО «Гельсінська 
ініціатива – ХХІ». Гості з Німеччини відвідали наш 
край 9 травня. Таку інформаційну подорож з 1 по 
13 травня теренами Білорусі, України та Польщі для 
них організувала Федеральна агенція з освіти. Її ме-
тою було поглиблення знань про трагічні події Го-
локосту, ознайомлення зі станом пам’яті про жертв 
нацизму безпосередньо на східноєвропейських 
«blood lands» – у місцях, де ті жахливі події відбу-
валися 70 з лишком років тому. Шлях німецьких 
гостей в Україні пролягав через Київ, Кам’янець-
Подільський, Чортків, Тернопіль та Львів. Інфор-
маційну сесію «Голокост в окрузі Чортків Гене-
рального губернаторства – відновлення історичної 
пам’яті» підготував та провів голова «Гельсінської 
ініціативи – ХХІ» Олександр Степаненко. 

Чортківчанка вчить, 
як пояснювати історію дітям

У Канаді на минулих вихідних, 13-15 травня, від-
булася Всеканадська вчительська конференція-2016 
на загальну тематику «Українське шкільництво у 
Канаді: традиції і новаторство», на якому побувала і 
міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Нам, 
чортківчанам, буде приємно дізнатися, що одним 
із лекторів на конференції була чортківчанка Іри-
на Микитюк. Наша землячка закінчила Чернівець-
кий національний університет ім. Ю.Федьковича, 
магістр історії, навчалася в Академії наук України 
на кафедрі українознавства, працювала викладачем 
історії у Чортківському медичному коледжі. Зараз 
проживає у Канаді, має багаторічний досвід роботи 
у школі ім. Цьопи Паліїв і св. Димитрія. 

Пані Ірина мала доповідь на тему: «Сучасне пла-
нування лекцій історії України». «Усе, що ми пояс-
нюємо в предметі «Історія України» повинно бути 
направлене на усвідомлення, чому так, а не інакше 
сталося і як це вплинуло на сучасну історію. Тво-
рення логічних зв’язків подій дає нагоду учням кра-
ще засвоїти предмет на рівні оцінки і порівняння, 
а не тільки заучення матеріалу», – вважає вчитель 
історії Ірина Микитюк.

Наші на «Легенді УПА»
14-15 травня поблизу Теребовлі, на базі дитячого 

оздоровчого закладу «Миротворець», відбулася об-
ласна теренова гра «Легенда УПА». Організаторами 
заходу були Тернопільська обласна організація «Мо-
лодіжний Націоналістичний Конгрес», відділ сім’ї та 
молоді й управління освіти і науки облдержадміні-

страції. Гра носить виховний характер. Адже молодь 
має можливість бачити альтернативу масовій куль-
турі. Під час заходу діти показують не тільки свої 
спортивні, а також інтелектуальні та творчі здібності. 
Як розповів один із організаторів теренової гри Олег 
Вітвіцький на своїй сторінці у «Фейсбуці», «приуро-
чена гра легенді, згідно з якою у травні 1945 року 
сотня УПА отримала наказ переправити у Карпати 
прапор штабу. У теребовлянських лісах воїни потра-
пили у засідку і загинули у нерівному бою. Однак 
штабне знамено так і не потрапило до рук ворогів, 
натомість з’являється кожної весни на місці бою як 
символ нескореності українського народу».  

Учасниками «Легенди УПА» були 14 команд з 
усієї області. Чортківщину представляла команда 
учнів 9-11 класів Улашківської ЗОШ І – ІІІ ст. Як 
повідомила вчитель географії школи пані Світлана 
Доскочинська, школярі активно готувалися до гри, 
оскільки у попередні роки вони не отримали призо-
вого місця. І це дало результат – ІІІ призове місце. 
Вітаємо нашу команду!

Ведуча рубрики Оксана СВИСТУН
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Новинар
Лебедина вірність у Мухавці

Ось таку велику кра-
сиву птаху нам пощас-
тило угледіти на одному 
із мухавських ставків. 
Щоправда, лебідь був 
без пари – можливо, 
лебідка висиджувала 
потомство. Та й він над-
звичайно милував око 
особливою умиротворе-
ністю. Бо ж знано: ле-
беді – найбільші і най-

красивіші представники ряду. Краса лебедів здавна 
надихала людину на створення поетичних легенд. 
Наприклад, про лебедину вірність. Кажуть, що ле-
беді паруються на все життя. Іноді ще кажуть, що 
коли вмирає хтось із пари, то його подружжя кида-
ється з вишини на землю і розбивається. Однак, як 
стверджують орнітологи, це просто красива вигад-
ка. А лебедів в наших краях не бракує. Полюбляють 
вони, зігріті людською любов`ю, зимувати на ставках 
– того ж свидівського куща, а ще – шманьківсько-
шманьківчицького.

«І на своїм веселім полі…»
Наскільки типо-

ва ось така, означена 
Шевченковими сло-
вами, картинка для 
нинішньої пори! Адже 
наразі, як свідчить 
начальник управлін-
ня агропромислового 
розвитку РДА Іван 
Заболотний, особисті 
підсобні господарства 
населення, площею 
до двох гектарів, ма-
ють в обробітку до 

17 тис. га. На цій світлині наш фотооб`єктив «упій-
мав» одвічного помічника-трудягу коня, котрий тяг-
не плуга. Однак його, за словами головного аграрія 
району, в селянських господарствах все впевненіше 
заміняють мотоблоки – економічніші, вигідніші й 
сучасніші. То цілі міні-комплекси для обробітку 
ґрунту – оранки, рихлення, культивації: тракторці з 
розмаїтим навісним знаряддям. Такого реманенту в 
господах селян дедалі більшає.

Коли танцює «Софія»…

Тоді в глядацькій залі неодмінно владарюють одухот-
вореність та дитяча безпосередність. Танцювальному 
колективу Косівської ЗОШ І – ІІІ ст. з таким милоз-
вучним жіночим іменем, котрий вже 9-й рік очолює 
навчителька Марія Янч, вдаються різні жанри. В тек-
стурі зустрічі на чортківській землі дітей з Донеччини 
дві творчі групи колективу косівчан представили мис-
тецтво танцю на головній сцені району – РКБК ім. 
К.Рубчакової. Ось ця, старша група, що лучить четвер-
то- та п`ятикласників, показала танок «Весела гребіноч-
ка». Дівчатка танцюють в «Софії» вже 4-й рік.

Мов крапля роси на Божій долоні
Ось цей кос-

тел в Антонові у 
Вікіпедії згідно з 
відомостями про 
село датується 
1936-м роком. 
Ірина Пустинні-
кова – журналіст-
ка, краєзнавець, 
знана в Украї-
ні як «замкова 
принцеса» (бо 
досліджує істо-
рію та сучасність 
замків і храмів) 
сміливо нарекла 
його «монумен-

тальною знахідкою», із замилуванням  виділяючи споруду 
з порожніми зіницями замість різноколірних очей-вітра-
жів якимсь НЛО серед чужих світів. Костел справді вражає 
– недарма його авторство приписують відомому україн-
сько-польському архітектору доби кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. Тадеушу Обмінському. Безперечно, забутий костел 
міг би стати об`єктом огляду зацікавлених туристів. При-
кро лиш, що ця галузь в нашому краї досі в загоні…

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Із життя громад

У завальських долинах Колиндян, 
на пахучих м’ятою-чебрецем  берегах 
Нічлави розташувався наметовий та-
бір. До нього хто на велосипедах, а 
хто й пішки організовано, під звуки 
козацького маршу, який самі й на-
співували, поспішали школярі і вчи-
телі Колиндянської та Давидківської 
шкіл. Тут 16 травня було організова-
но педколективами цих навчальних 
закладів при допомозі батьків фест 

«Джура вишиваний». Заступник ди-
ректора Колиндянської ЗОШ І – ІІІ 
ст. з виховної роботи Світлана Дячок 
пояснила: «Ось так поспішають діти 
сюди, щоб взяти участь у Всеукраїн-
ській дитячо-юнацькій військово-па-
тріотичній грі «Сокіл» («Джура»). Ми 
назвали її Фест «Джура вишиваний», 
щоб прищеплювати змалку нашим 
юним поколінням любов до виши-
ванки й українських традицій; діти 

знали й берегли рідний край; вчи-
лись бути сильними і духом, і тілом».

Директор Колиндянської шко-
ли Антоніна Довгань відкрила гру 
«Джура вишиваний» та зачитала план 
дійства. У програмі фесту значилися 
такі пункти: відкриття й спільна мо-
литва; вивчення смуги перешкод й 
проходження її (для цього у ліску не-
подалік наметового табору обладнали 
канатну дорогу різної складності для 
проходження по ній зі споряджен-
ням для скелелазіння); історико-кра-
єзнавча вікторина; козацькі ігри для 
найменших; розпалювання вогнища; 
в’язання вузлів й ін. 

Ось такі моменти зі шкільного 
життя запам’ятовуються школярам 
назавжди. Так і описала свої вра-
ження після події учениця Тетяна 
Шептицька: «Я хочу вам, вчителі, 
подякувати за сьогоднішній день, це 
було неймовірно, стільки емоцій – 
не можу передати...».

Оксана СВИСТУН
Фото автора

Фест «Джура вишиваний»: 
туризм, краєзнавство, спорт

У с. Колиндяни пройшов фест «Джура вишиваний» у рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Нова ґенерація

Перші кроки до власної справи
Андрій – простий, відкритий і щи-

рий у розмові. І світ сприймає так 
само, який, хоч і відповідав хлопцю 
взаємною симпатією, та примусив 
рано подорослішати. Прийняти відпо-
відальність ще за когось – за сімейство 
бджіл у даному випадку – довелося 
рано. До цього спричинився прикрий 
випадок, сімейне горе. У хлопця рап-
тово помер дідусь, котрого той сприй-
мав як наставника, вчителя. Антон 
Голодун займався бджільництвом від-
давна, більше сорока років, і малому 
Андрієві передав оте захоплення кри-
латими трудівницями. Юнак виростав 
на пасіці, хоча, що гріха таїти, не дуже 
ще докладався до догляду за нею, бо 
вважав, що ще встигне перейняти ді-
дусевих премудростей. Смерть при-
йшла несподівано, але дідусь і в лікар-
ні в останні хвилини життя турбувався 
про своїх вихованців. Це так вразило 
Андрія, що він пообіцяв: справа діду-
сева не загине, не пропаде, він цьо-
го не допустить. Бабуся справедливо 
розділила пасіку між трьома дітьми, 
Андрієві дісталися два вулики. Сіль-
ський пасічник Борис Корнак показав 
ази бджолярського мистецтва, допо-
міг на початках, подарував збірку ві-
део про бджільництво, яка ще більш 
зблизила хлопця із бджолами. Але з 
першої зими бджолосім`ї не вийшли, 
загинули. Та це не зупинило молодого 
бджоляра. Він вирішив зловити рій і 
таким чином розпочати власну справу. 
Задумане йому вдалося. Після вдало-
го вирішення справи ним опанувала 
така радість, відчуття перемоги, що й 
не передати! Він це сприйняв як знак 
зверху. Тепер, після чотирьох років 
праці, в Андрія Пасічника (як сам 
себе величає і має на те повне право, 
бо вже досконало вивчив) 15 сімей і у 
вуйка, що розводить пасіку на дідово-
му обійсті в Палашівці, теж стільки ж 
(хлопець і за ними доглядає).

Невдачі 
та успіхи досвід формують

На своєму досвіді Андрій може да-
вати майстер-класи щодо побудови 
власної справи практично з нуля. Зі 
спійманої у сітку удачі – роя роз-
почав розводити бджоли. Вчився на 

своїх помилках, приглядався до ко-
лег-пасічників, купував і перечитував 
багато літератури на цю тематику, за-
своював відеоуроки. На таке заочне 
навчання грошей не шкодував. На 
один відео-курс уроків від бджоля-
ра-професіонала про раціональне ви-
користання і максимум прибутку від 
пасіки витратив 5 тис. грн. Та каже, 
що він окупився йому сторицею. «За-
вдяки науці того пасічника цього 
року я повністю на своєму хлібі», – 
розказує Андрій. 

Чотири роки бджільництва не були 
безхмарними. Та «я не розглядаю по-
разки як результату взагалі. Результат 
завжди має бути позитивний, а труд-
нощі деякі – то явище тимчасове», – 
каже наш співрозмовник. Так і йде 
по життю – з оптимізмом. Невдачі 
його не зупинили, а навпаки – спо-
нукали до дій. Перший рік утриман-
ня вуликів хлопець оцінив взагалі 
як невдалий, у другому не назбирав 
тієї кількості меду, як очікував. А от 
2014-й став для нього переломним. 
Андрій вирішив ризикнути в роботі, 
бо прагнув більшого – хотів власного 
автомобіля. Вихід – знайти роботу. 
Та у цій задумці швидко розчарував-
ся. Ось тоді й вирішив: «Ніколи не 
працюватиму на чужого дядька, лише 
сам на себе». Почав шукати альтер-
нативу. 

Добрий приклад  
вартніший від повчань

І знайшов. Одного разу зайшов в 
гості до друга й спостеріг його за за-
няттям: товариш шив шкіряні гаманці. 
Пояснив, що таким чином має сталий 
прибуток. «Я чим гірший?» – подумав 
наш герой і почав мислити у напрямку 
розширення пропонованого ним асор-
тименту товару від пасіки. Ідея вини-
кла випадково: переглядав відео про 
бджоли і натрапив на майстер-клас ви-
готовлення воскових свічок. Тоді Ан-
дрій мав у запасі 4 кг воску та 1 тис. 
грн. Небагато? Але саме з цієї суми 
хлопець розпочав власну справу – лит-
тя воскових фігурок. Спеціальні форми 
для реалізації ідеї були надто дорогі, 
тому і їх задумав зробити власними ру-
ками. Придбав кілограм силікону, сам 
зробив опалубку, за макет послужила 
фігурка ангелика, яку колись, коли 
Андрій прислуговував у церкві в Пала-
шівці о. Василю, йому на День Ангела 
подарувала парафія. Ця улюблена ста-
туетка послужила своєрідним оберегом 
для розпочатої справи. На сьогодні 
воскові свічки-ангелята є найбільш за-
требуваними, прибутковими. 

Спочатку Андрій соромився про-
давати, пропонувати людям свої ви-
роби. Та потім зрозумів: після де-
кількох «ні» обов`язково буде «так». 
Від щирої душі подарував на кожну 
кафедру Тернопільського університету 
восковані вироби, в результаті – ша-
лений успіх, замовлення посипались 
партіями. А декан факультету обліку й 
аудиту взагалі був щасливий: студен-
ту вдалося втілити теорію у практи-
ку, організувавши конкретну справу. 
Тепер «Андрій Пасічник» – бренд із 
гаслом «Bee strong», що пропонує спо-
живачам мед, пергу, настоянки, соти, 
прополіс, воскові свічки, натуральне 
мило вищої якості. Спробуйте – пере-
конаєтесь.

Ось так. Здобуті в університеті тео-
ретичні знання хлопець і надалі актив-
но впроваджує у життя. Успіху у всіх 
починаннях, Андрію!

Оксана СВИСТУН
Фото автора

«Я завжди налаштований на позитивний 
результат, а труднощі – то явище тимчасове»

Таке кредо сповідує у житті герой нашої сьогоднішньої оповіді – Андрій Павлюк, чи як він себе рекламує 
у соцмережах, – «Андрій Пасічник». Андрій – вельми цікавий співрозмовник, бо коло його інтересів значне. 
Поради щодо здорового способу життя, розвитку себе як особистості, започаткування бізнесової справи – в 
усіх цих темах Андрій більш ніж компетентний, ба більше – випробував на собі. Бо він – ініціатор і організа-
тор стартапу під назвою «Бджоли і бджолопродукти» (власне, це й послужило поштовхом до нашої розмови), 
спортсмен, людина з активною громадською позицією. Хлопець закінчив Чортківський інститут підприємни-
цтва і бізнесу, спеціальність «Облік і аудит промисловості», здобував кваліфікаційний рівень магістра у ТНЕУ, 
тепер продовжує навчання у Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника за спеціальністю 
«Менеджмент організацій». Юнак постійно розвиває себе. Так, закінчив на сьогодні школу «Маркетинг у со-
цмережах», Школу лідерів Івано-Франківська, нещодавно побував на практиці у міськраді по проекту «Молодь 
і влада». Ось такий він, наш сьогоднішній співрозмовник, представник нової ґенерації.



Осяяний лагідними сонячними про-
менями день сповнився радісною зу-
стріччю, палкими дружніми обіймами 
поважних чоловіків – медиків 40-річно-
го випуску навчального закладу. Ще в 
переддвер’ї альма-матер гостей, із при-
таманною йому любомирністю, гостинно 
привітав очільник медичного коледжу, 

канд. мед. наук, заслужений лікар Украї-
ни Любомир Білик. Із щемливими почут-
тями, які й не передати словами, сивочо-
лі випускники разом із своїм колишнім 
керівником групи Галиною Грицьків сту-
пили на поріг рідного закладу, потрапив-
ши в ауру неосяжної доброзичливості. 40 
літ промайнуло… Медучилище здобуло 

нове сучасне обличчя, нове наймення – 
коледж; слава про нього галузиться всією 
Україною. І хоча мало що залишилося з 
минувшини, та все ж рідні стіни зберіга-
ють і завше зберігатимуть той неоцінен-
ний скарб здобутих знань, умінь і нави-
чок, яким сповнюються щорічно юнаки 
та юнки – студенти медичного. 

Занурившись у спогади юності, забули 
випускники про свій поважний вік, про 
те, що вони вже шановані лікарі (бо за 
плечима кожного – навчання у виші, а 
у декого – й високі військові чини ме-
дичної служби), 18-річними хлопчака-
ми мандрували аудиторіями закладу, на 
сцені актової зали многоголосо підхопи-
ли пісню, заспівану їх куратором Гали-
ною Дем’янівною.  Приємно подивовані 
гості найсучаснішим устаткуванням, ме-
дичним обладнанням із дороговартісни-
ми тренувальними фантомами й загалом 
усією навчальною базою.  

Слід зауважити, випуск 1976-го року 
– це був спецвипуск: дві групи лише 
юнаків, які, здобувши фах фельдшера, 
відразу ж направлялися на військову 
службу за спеціальністю. Більшість із 

них пройшла надважкі випробування за 
обраною професією. Адже доля «закида-
ла» у гарячі точки: Семипалатинський 
ядерний полігон, війна на Близькому 
Сході, кордон з Китаєм, ліквідація ава-
рії на ЧАЕС...

Хвилиною мовчання випускники від-
дали данину пам’яті всім тим, хто відій-
шов у засвіт, – одногрупникам, настав-
никам. А відтак кожен коротко розповів 
про свою життєву та трудову діяльність.   

Варто виокремити одного з випус-
кників – Івана Кушніра. Як зауважили 
одногрупники, – «це наш народний по-
ет-пісняр, людина надзвичайної скром-
ності». Нещодавно відбувся мистецький 
вечір, присвячений 30-річчю його твор-
чої діяльності. Пісня «Мамо моя, голуб-
ко сива» (на жаль, мало хто про це знає) 
– одна з найперших у творчому дороб-
ку пісняра. Багато відомих українських 
співаків виконують твори Івана Кушні-
ра. Віршовані рядки, винесені в заголо-
вок, взяті з новоствореної пісні п. Іва-
ном, яку автор присвятив даній зустрічі 
й презентував її у власному виконанні. 

Слова щирої вдячності та найкращих 
побажань випускники вписали на згад-
ку прийдешнім поколінням у коледжну 
книгу спогадів.

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Миколи ГУЦАЛА 
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Знай наших!

На бал було за-
прошено десять мис-
тецько-творчих родин 
найрізноманітнішого 
спектру уподобань. Про 
кожну з них – пред-
ставлено коротку, про-
те напрочуд яскраву, 
щиру замальовку, а самі 
винуватці оказії позиці-
онували себе в іпоста-
сях власного творчого 
«я», переплітаючи вік 
та можливості. Й це, за 
словами згаданого вже 
І.Стечишина, сприйма-
лося залою надзвичайно 
зворушливо. Адже учас-
никами балу стала не 
лише сцена, а й велика 
глядацька зала, вкрай 
переповнена – до 800 
(!) глядачів. А самим родинам вручено 
статуетки богині Ніки – з логотипом 
балу.

Програма виявилась цікавою й неор-
динарною, всуціль насиченою мистець-
кими «родзинками». Бо ж гостями балу 
став знаний в Україні родинний дует 
– переможці всеукраїнських пісенних 
конкурсів Василь та Ірина Хлистуни. 

У великому фойє Заводського будин-
ку культури (до слова, другого на те-
ренах області за обсягами після ПК 
«Березіль» в Тернополі) було розгорну-
то виставку декоративно-прикладного 
мистецтва. Іншу виставку – вже з еле-
ментами сервірування столу з приводу 
урочистих подій представили студенти 
ДНЗ «Чортківське ВПУ» – вони ж, а та-
кож працівники тамтешнього дитсадка 

«Казка» гостинно пригощали присут-
ніх випічкою власного виробництва. 
Надзвичайно цікавими, трендовими 
виявились роботи майстрів по дереву 
зі с. Угринь – те село славне різцем 
в руках й Василя Баса, і Петра Ткача. 
Також с. Угринь представило палітру 
вишиванок місцевих умільців. Вперше 
заясніли перед глядацьким взором об-
рази, натюрморти й пейзажі, портрети 

кисті директора Улашківської музичної 
школи Степана Капія. Показано твор-
чі роботи на стезі прикладного мисте-
цтва родин Витягловських, Дембіцьких 
та ін., музикою й піснею мережались 
виступи Запухляків, Папушаків, по-
етичним рядком – Грицьківих. А який 
вдалий супровід балу забезпечував му-
зично ансамбль народних інструмен-
тів Заводської школи мистецтв! Поза 
межами БК линула й линула музика 
ВІА «Оберіг».  Дітвору бавили розмаїті 
атракціони. І все це вкупі ефективно 
підносило настрій, здіймаючи його на 
високу, потужну хвилю. Тож, аби за-
безпечити ось таку колористику, не 
зайвими, а надто потрібними вияви-
лись змаги-поради людини творчої, з 
поетично-пісенною душею та організа-
торським досвідом – директора Чорт-
ківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського Романа 
Пахолка.

Вже опісля балу п. Стечишин – як 
головний гуманітарій громади – поді-
лився на загал наміром на перспективу 
влаштовувати такі ж бали, запрошуючи 
на них родини не лише з Чортківщини, 
а й сусідніх, суміжних районів. Адже 
неординарних, творчих особистостей, 
злучених в сімейства єдинокровно та 
порухами душі, в нас вистачає. І не-
дарма гасло балу – «Українська роди-
на – зернинка народу». Народу неми-
наючого, могутнього й талановитого, 
здатного збороти всі негаразди задля 
майбутності, задля передачі в наступні 
покоління власного генокоду.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Тиждень тому в розквітлій красою 
юних облич залі РКБК ім. К.Рубчакової 
відбувся перший дитячий конкурс кра-
си й таланту «Чортківська міні-панноч-
ка-2016» (в ньому брали участь дівчатка 
віком від 6 до 9 років) та «Чортківська 
панночка-2016» (вік – від 10 до 12 ро-
ків). Влаштували такий конкурс-свято 
асоціація конкурсів краси «Панна Укра-
їни» (президент, засновник конкур-
су, його режисер і постановник Борис 
Маланюк), а також відділ культури, ту-
ризму, національностей та релігій РДА 
(його начальник Галина Чайківська – 
водночас і голова оргкомітету конкурсу). 
Конкурс проводився за підтримки Чорт-
ківських райдержадміністрації, районної 
та міської рад, Заводської територіаль-
ної об`єднаної громади. А меценатами 
виступили аграрні підприємства району.

У конкурсі взяла участь 21 учасниця. 
Першість журі віддало міні-панночці 
– учениці Заводської ЗОШ І – ІІІ ст. 
Вероніці Маліцькій та панночці – уче-
ниці Чортківської гімназії «Рідна шко-
ла» Софії Мельничук. Однак нагороди 
в різних номінаціях (фото, модель, гля-
дацькі симпатії, артистичність, преса, 
чарівність, талант), представивши себе в 
різних жанрах, отримали всі учасниці та 
були короновані. 

Нагороди від ради аграріїв вручила 
її секретар Марія Горбаль. Два перших 
призи вручив Чортківський міський го-
лова Володимир Шматько. 

Окрім того, в плині тривання конкур-
су вручено нагороди Всеукраїнської гро-
мадської організації «Спілка ветеранів та 
працівників силових структур України 
«Звитяга». Їх отримали: голова РДА Ми-

хайло Сташків – медаль 
«За вірність традиціям ІІ 
ступеня», голова район-
ної ради Віктор Шепета 
– Грамоту від асоціації 
конкурсів краси «Панна 
України», міський голо-
ва Чорткова Володимир 
Шматько – медаль «Зір-
ка слави», начальник 
відділу культури, туриз-
му, національностей та 
релігій РДА Галина Чай-
ківська – медаль «Чарів-
на сила України», голова 
асоціації конкурсів кра-
си «Панна України» Бо-
рис Маланюк – медаль 
«За вірність традиціям І 
ступеня», звукорежисер 
РКБК ім. К.Рубчакової Ігор Білас – ме-
даль «За вірність традиціям ІІ ступеня».

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Обдаровані красою

Традиції

«Українська родина – зернинка народу»
То був перший на теренах об`єднаної територіальної громади з центром у смт Заводське родинний бал. І досить-таки вдало 

(як засвідчила власне імпреза) влаштували його в творчому тандемі Заводська селищна рада (мистецький керівник проекту – 
начальник гуманітарного відділу ради Іван Стечишин) і відділ культури, туризму, національностей та релігій Чортківської РДА 
(начальник відділу Галина Чайківська – автор та режисер-постановник) – за повної підтримки та сприяння голови селищної 
ради Людмили Павлінської.

Жадана зустріч

«… В медучилищі вчилися ми, такі юні, такі молоді,
Обнімали нас, мовби крильми, дорогі серцю нам вчителі…»

Минулої суботи в Чортківському державному медичному коледжі відбулася непересічна подія – зустріч випускників 1976-го року. 



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.55, 07.15, 08.15 Спорт 
07.35, 23.50 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
09.50 Д/с «Вiзит до Кореї» 
10.25 Д/с «Смачнi подорожi» 
10.55 Д/с «Подорожуймо 
Литвою» 
11.30 Чоловiчий клуб. Спорт 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.45 Мультфiльм 
14.15 Суспiльний унiверситет 
15.10 Х/ф «Сон» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Орегонський путiвник 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 4» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Вiдьма» 
22.00 «Грошi» 
00.00 Х/ф «Було це на Кубанi» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Тiльки не 
вiдпускай мене» 
14.20 «Судовi справи» 
15.15 «Сiмейний суд» 
16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Я повернуся» 
22.40 Т/с «Одну тебе 
кохаю» 
 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Вiнтаж» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.15 «Загубленi у часi» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 Д/ф «Доля. Григiр 
Тютюнник. ф.1. Корiння» 
17.45 «Iноземна для дiтей» 
18.30 «Cад.Город.Квiтник» 
19.30 «Урок... для батькiв» 
20.00 «До чистих джерел» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Нотатки на глобусi» 
21.45 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.50 «Слiд» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 «Справжня цiна» 
09.45 «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
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УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.25, 07.50, 08.25 Смакота 
06.55, 07.15, 08.15 Спорт 
07.35, 23.50 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55 Про головне 
09.45 ДебатиPRO 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.40 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.10 Вiктор Павлик. 
Концертна програма 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.35 Д/ф «Степан 
Бандера. Україна мiж 
червоним i чорним» (ф.1,2) 
20.30 Книга ua 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 4» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Вiдьма» 
22.00 «Мiняю жiнку - 11» 
00.00 Х/ф «Було це на 
Кубанi» 

ІНТЕР
06.10, 11.30, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 22.40 Т/с «Одну 
тебе кохаю» 
14.20, 16.15 «Судовi 
справи» 
16.30 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Я повернуся» 
01.35 Т/с «СБУ. 
Спецоперацiя» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Як це?» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте здоровi» 
15.15 «Козацька звитяга» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Дiловий ритм» 
17.30 «ПрофStyle» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
21.45 «Зроблено в Європi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 «Євромакс» 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 

12.40 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Легенда про 
дракона» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Сад, город, квiтник» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Формула здоров’я» 
22.40 Х/ф «Тiльки поцiлунок» (2) 

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 16.45 Т/с «Танцi 
марiонеток» 16+ 
10.50, 13.20 Х/ф «Теорiя 
змови» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35, 16.20 Т/с «Вiддiл 44» 
16+ 
17.40 Т/с «Володимирська, 
15» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Х/ф «22 кулi. 
Безсмертний» 16+ 
23.55 Х/ф «Скаженi 
перегони» 16+ 

СТБ
06.35, 16.00 «Все буде добре!» 
08.20 «Зiркове життя» 
09.15 «Битва екстрасенсiв 14» 
11.20 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.55, 00.40 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.00, 22.45 «МастерШеф 
Дiти - 5. Фiнал» 
23.15 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.50, 18.00 Абзац! 
05.45, 07.30 Kids Time 
05.47 М/ф «Хоронитель 
Мiсяця» 
07.32, 22.55 Х/ф «Вмерти 
молодим» 16+ 
09.35, 22.00 Київ вдень i 
вночi 
10.40 Х/ф «Мачуха» 
13.00 Х/ф «Мiсто Ембер: 
Втеча» 
15.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
кубок вогню» 
18.55 Х/ф «Гаррi Поттер i 
принц-напiвкровка» 
01.05 Х/ф «Не для 
дiвчаток» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.45 Реальна мiстика 
11.45 Т/с «Черговий 
лiкар» 
13.40, 15.25 Х/ф 
«Петрович» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Коли минуле 
попереду» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
06.00 Д/п «Помста 
природи» 
08.10, 19.00, 23.30 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.00 
«Спецкор» 
09.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Десятка 
найкращих - 3» 
11.20 Т/с 
«Мисливцi за релiквiями»» 
14.50, 00.50 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.40 Х/ф 
«Експедицiя до пекла» (2) 
19.20 «Люстратор 7,62» 
20.00, 00.00 Т/с 
«Ласко» (2) 
21.00 Х/ф 
«Мамонт» (2) 
02.25 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Ера 
бiзнесу 
06.15, 07.20 АгроЕра 
06.55, 07.15, 08.15 Спорт 
07.30, 23.50 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
09.50 Д/с «Вiзит до Кореї» 
10.25 Вiкно в Америку 
10.55 РЕ:ФОРМА 
11.30 Вiйна i мир 
12.10 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Як це 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Спогади 
15.35 Надвечiр’я. Долi 
16.35 Свiтло 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.35 Д/ф «Степан 
Бандера. Україна мiж 
червоним i чорним» (ф.3,4) 
20.35 Люструвати не 
можна залишити 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Переселенцi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 4» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Вiдьма» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу 2016» 
00.30 Х/ф «Кухар на 
колесах» 

ІНТЕР
06.05, 11.30, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 22.40 Т/с «Одну 
тебе кохаю» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.30 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Я повернуся» 
01.35 Т/с «СБУ. 
Спецоперацiя» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.20 «В об’єктивi ТТБ» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
15.15 «Фабрика iдей» 
15.30 «ПрофStyle» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Степовики» 
17.35 «Почерк долi» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Формула здоров’я» 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

13.10 Хiт-парад 
14.10 Х/ф «Iталiйська 
казка» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 «Калейдоскоп» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Поїзд смертi» (2) 

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.00 Без гальм! 
10.35 М i Ж 
11.15 Дивитись усiм! 
11.35, 13.20 Х/ф «Жага 
золота» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.20 Х/ф «Паркер» 16+ 
16.40 Х/ф «Джi Ай Джо. 
Атака кобри-2» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Кримiнальна Україна 
21.25 Свобода слова 
00.10 Х/ф «Теорiя змови» 16+ 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.20 «Зiркове життя» 
10.10 Х/ф «З привiтом, 
Козаностра» 
12.10 «Битва екстрасенсiв 14» 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 01.25 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi 9. 
Життя пiсля сповiдi» 
00.20 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночi 
04.50, 08.50 Kids Time 
04.52 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.52 Х/ф «Не для 
дiвчаток» 
10.50 Х/ф «Чаклунка» 16+ 
12.45 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Дешево i сердито 
20.15 Ревiзор 
23.00 Страстi за ревiзором 
01.25 Проект Любов 
02.25 Про що говорять 
тварини 

ТРК «УКРАїНА»
05.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00 Подiї 
09.15, 04.00 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Т/с «Багаття 
на снiгу» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» 
19.45, 02.50 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Коли минуле 
попереду» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.20 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
06.50 «Вайпаут» 
08.40, 19.00, 23.30 
«ДжеДАI» 
09.00 «Українськi сенсацiї» 
10.00 Х/ф «Пророцтво 
Судного дня» (2) 
11.50 Т/с «Скорпiон» (2) 
13.30 «Top Gear» 
15.30 Д/п «Помста 
природи» 
18.30, 23.00 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.00, 00.00 Т/с «Ласко» (2) 
21.00 Х/ф 
«Шах i мат» (2) 
00.50 Т/с «Загублений 
свiт» 
02.25 «Облом.UA.»

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.25, 07.50, 08.25 Смакота 
06.55, 07.15, 08.15 Спорт 
07.30, 23.50 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
09.50 Д/с «Вiзит до Кореї» 
10.25 Д/с «Смачнi подорожi» 
10.55 Д/с «Подорожуймо 
Литвою» 
11.30 Чоловiчий клуб 
12.05 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
12.30 Prime time з 
Мирославою Гонгадзе 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.40 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Школа Мерi Поппiнс 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Фольк-music 
16.05 Путiвник прочанина 
16.25 Подорожнi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.40 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 4» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Вiдьма» 
22.00 «На ножах 2» 
00.00 Х/ф «Було це на 
Кубанi» 
 

ІНТЕР
06.05, 11.30, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 22.40 Т/с «Одну 
тебе кохаю» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.30 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.40 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Я повернуся» 
01.30 Т/с «СБУ. 
Спецоперацiя» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Iмена» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Нотатки на глобусi» 
11.45 «Вони прославили 
наш край» 
14.00 «Cад.Город.Квiтник» 
14.30 «До чистих джерел» 
15.15 «Просто неба» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Як це?» 
17.30 «Козацька звитяга» 
17.45 «Iноземна для дiтей» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
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 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Сiльський календар» 
08.05 «Сад, город, квiтник» 
08.30 «Унiкальна Україна» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 «Музичнi делiкатеси» 
12.40 «Рекламна кухня» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Амазонки» 
17.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 «Євромакс» 
21.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Аватар» (2) 

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с «Небо у вогнi» 16+ 
11.05, 13.20 Х/ф «В 
останнiй момент» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
16.45 Т/с «Танцi 
марiонеток» 16+ 
17.40 Т/с «Володимирська, 
15» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Х/ф «Полiцейська 
академiя-3. Знову до 
навчання» 16+ 
23.35 Х/ф «Захисник» 18+ 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде добре!» 
08.40 «Зiркове життя» 
09.40 «Битва екстрасенсiв 14» 
11.45 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 18.00 Абзац! 
05.55, 07.10 Kids Time 
05.57 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.15 Т/с «Друзi» 
10.00, 22.00 Київ вдень i вночi 
10.55 Т/с «Щасливi разом» 
16.25, 19.00, 19.50 Вiд 
пацанки до панянки 
23.05 Х/ф «Синевiр» 16+ 
00.40 Х/ф «Перевертень» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.45 Реальна мiстика 
11.45 Т/с «Черговий лiкар» 
13.40, 15.25 Х/ф «Готель 
для Попелюшки» 
16.00 Т/с «Адвокат» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Коли минуле 
попереду» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 
 

2+2
07.35 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.30 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.00 
«Спецкор» 
09.00 «Секретнi матерiали» 
09.20 Д/п «Десятка 
найкращих - 2» 
10.20 Д/п «Десятка 
найкращих - 3» 
11.20 Д/п «Помста 
природи» 
12.10 Т/с «Скорпiон» (2) 
13.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
14.45, 00.50 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.35 Х/ф «Широко 
крокуючи 2: Розплата» (2) 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00, 00.00 Т/с «Ласко» (2) 
21.00 Х/ф «»Веселi» 
канiкули» (2) 
02.25 Х/ф «Чорна Рада» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.15, 07.20 АгроЕра 
06.30, 00.20 Телемагазин 
06.50, 07.15, 08.15 Спорт 
07.35, 23.50 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
09.50 Д/с «Вiзит до Кореї» 
10.25 Мистецький пульс Америки 
10.55 Чоловiчий клуб. Спорт 
12.00 Вересень 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.55 Хочу бути 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Театральнi сезони 
15.35 Вiра. Надiя. Любов 
16.35 Гра долi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.40 Д/ф «Степан 
Бандера. Україна мiж 
червоним i чорним» (ф.5) 
20.30 План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
22.40 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 4» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.20 «Сватики» 
21.45 «Свiтське життя» 
22.45 «Вечiрнiй Київ 2014» 
00.45 Х/ф «Усе, що тобi 
треба, - це любов» 

ІНТЕР
06.10, 11.30, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Одну тебе кохаю» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.30 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Талановитий 
мiстер Рiплi» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Пiлiгрим» 
10.35 «Степовики» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
11.45 «Храми Подiлля» 
14.00 «Що робити?» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «На долинi туман» 
17.30 «Cлово має 
народний депутат» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Arte, viva!» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.00 Європа у фокусi 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 20.40 «Рекламна кухня» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Живим» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 «Сiльський календар» 
21.30 «Твiй дiм» 
22.35 Х/ф «Жiнка з тiнi» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.45 Т/с «Танцi 
марiонеток» 16+ 
11.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя-4. Квартальна 
охорона порядку» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 16.25 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
17.40 Т/с «Володимирська, 15» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.20 Х/ф «Стукач» 16+ 

СТБ
05.45, 18.30, 00.00 Т/с 
«Коли ми вдома» 
06.10 «Зiркове життя» 
08.00 Х/ф «Доглядальниця» 
09.50 Х/ф «Швидка допомога» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 «Холостяк - 6» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.45, 18.00 Абзац! 
05.40, 07.00 Kids Time 
05.42 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.02 Т/с «Друзi» 
08.15, 11.00 Серця трьох 3 
10.00, 22.00 Київ вдень i вночi 
18.50 Аферисти в мережах 
20.00 Х/ф «Новi пригоди 
Аладдiна» 
22.55 Суперiнтуїцiя 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.45 Реальна мiстика 
11.45 Т/с «Черговий лiкар» 
13.40, 15.20 Т/с 
«Провiнцiйна муза» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Коли 
минуле попереду» 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 19.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Iнженернi iмперiї. 
Наполеон.» 
10.15 Д/п «Iнженернi iмперiї. 
В’єтнам.» 
11.15 Д/п «Помста природи» 
12.15 «Вiдеобiмба» 
13.45 Т/с «Мисливцi за релiквiями» 
14.40 Т/с «Загублений свiт» 
16.30 Х/ф « Кривавий полiт» (2) 
20.00 Х/ф « Пiслязавтра» 
22.25 Х/ф «Королiвство 
вiкiнгiв» (3) 
00.55 Х/ф «Колекцiонер 
2» (3) 

УТ-1 
06.00 Пiдсумки 
06.20 У просторi буття 
06.40, 00.20 Телемагазин 
07.25 Шеф-кухар країни 
08.10 Смакота 
08.40 Золотий гусак 
09.15 Мистецький пульс 
Америки 
09.45 Як це? 
10.15 Хто в домi хазяїн? 
10.40 Хочу бути 
11.00 Школа Мерi Поппiнс 
11.35 М/с «Казки 
Андерсена. Сучасне 
прочитання» 
13.30 Х/ф «Дiм для 
вiдпочинку» 
15.30 Музична премiя 
«Європейський 
прорив-2016». Церемонiя 
нагородження 
16.40 Чоловiчий клуб 
17.20 Д/с «Обличчя 
Америки» 
18.25 Т/с «Мафiоза» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.30 Дорога до Рiо-2016 
21.55 Переселенцi 
22.10 Iсторiя музики з 
Бобом Россом 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Свiтське життя» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 Т/с «Вiдьма» 
13.35 «Голос країни 6» 
16.30, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал 2016» 
18.30 «Розсмiши комiка 7» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.15 Х/ф «План втечi» 

ІНТЕР
06.30, 20.00 «Подробицi» 
07.15, 03.50 Х/ф «Пригоди 
Тома Сойєра i Гекльберрi 
Фiнна» 
11.45 Т/с «Я повернуся» 
18.00, 20.30 Т/с «Братськi 
зв’язки» 
22.30 Х/ф «Гувернантка» 
00.25 Х/ф «Мамо, я 
льотчика люблю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «На долинi туман» 
11.25 «Сучасник» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Абетка здоров’я» 
15.30 «Не перший погляд» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 Д/ф «Доля. Григiр 
Тютюнник. ф.2. Повна 
душа болю» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.30 «Моя улюблена 
робота» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «Азбука смаку» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.30, 11.15 «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Коли мене 
покохають» (2) 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 «Слiдства. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 

11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.00 «Школа домашнього 
комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф 
«Океанське плем’я» (2) 
14.50 Мультфiльм 
15.00 Дитяче кiно. 
М/ф «Пiтер Пен» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 «Євромакс» 
20.10 Вiктор Павлiк. 
Ювiлейний концерт 
22.00 Х/ф «Поцiлунок 
змiя» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
09.50 Секретний фронт 
10.50 Антизомбi
11.50 Громадянська 
оборона 
 12.45 Факти. День 
13.05 Iнсайдер 
14.05 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв» 16+ 
16.35 Х/ф «Стукач» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+ 
22.40 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Гра тiней» 16+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно» 
09.55 Т/с «Коли ми вдома» 
13.05 «Холостяк - 6» (1) 
16.15 «МастерШеф Дiти - 5» 
19.00 Х/ф «Бабине лiто» 
22.45 Х/ф «Мандрiвка у 
закоханiсть» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.45 М/ф «Хоронитель 
Мiсяця» 
08.15 Дешево i сердито 
09.30 Ревiзор 
12.15 Страстi 
за ревiзором 
14.40 Вiд пацанки до 
панянки 
17.05 Х/ф 
«Аферисти Дiк i Джейн 
розважаються» 16+ 
18.55 Х/ф «Маска» 16+ 
21.00 Х/ф 
«Син маски» 
22.50 Х/ф «Скаути проти 
зомбi» 
00.40 Х/ф «Хочу як 
Брiджет» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
10.00 Х/ф 
«Петрович» 
12.00, 15.20 Т/с «Коли 
минуле попереду» 
17.45, 20.00 Т/с «Мiй 
коханий генiй» 
22.10 Х/ф 
«Рiдна людина» 
00.00 Реальна мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
10.00 «Вайпаут» 
11.50 «Top Gear» 
14.00 Т/с 
«Скорпiон» (2) 
15.40 Х/ф 
«Шостий день» (2) 
17.50 Х/ф 
«Самоволка» (2) 
19.55 Х/ф « Подвiйний 
удар» 
22.00 Х/ф 
«Шiсть куль» (3) 
00.10 Х/ф 
«Королiвство вiкiнгiв» (3)

УТ-1 
06.40, 00.20 Телемагазин 
07.10 Крок до зiрок 
08.15 Смакота 
08.40 Золотий гусак 
09.00 Путiвник прочанина 
09.20 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
10.15 Гра долi 
10.55 Спогади 
11.30 Х/ф «Захар Беркут» 
13.40 Театральнi сезони 
14.15 Фольк-music 
15.45 Дорога до Рiо-2016 
16.15 Чоловiчий клуб. Спорт 
17.25 Український корт 
17.55 Д/с «Обличчя Америки» 
19.00 Т/с «Мафiоза» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
22.40, 03.10 Iсторiя музики 
з Бобом Россом 
23.00 Паспортний сервiс 

1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00, 12.15 «Свiт навиворiт 6» 
13.30 «На ножах 2» 
14.45 Х/ф «Кадри» 
16.55 «Сватики» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 6. Фiнал» 
00.30 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
07.40 «Подробицi» 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 Х\ф «Ласкаво 
просимо, або Стороннiм 
вхiд заборонений» 
13.20 Т/с «Братськi зв’язки» 
17.15, 21.30 Т/с «Гордiїв вузол» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.30 Д/ф «Життя - не казка» 
23.30 Х/ф «Любов на 
асфальтi» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «Спортивнi 
меридiани» 
11.30 «Думки вголос» 
11.50 «Моя улюблена 
робота» 
14.00 «Поклик таланту» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.30 «Народнi перлинки з 
бабусиної скриньки» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Cпiває Тетяна 
Гайчук» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Телевiзор» 

TV-4
06.00 Х/ф «Коли мене 
покохають» (2) 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. 
М/ф «Пiтер Пен» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Формула здоров’я» 
16.00 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
16.30 «Слiдства. Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Європа у фокусi 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.45 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.10 Х/ф «Два нулi» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.00 Дивитись усiм! 
10.00 Без гальм 
10.40 М i Ж 
11.00, 13.00 Х/ф «Ковбої 
проти прибульцiв» 16+ 
12.45 Факти. День 
13.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+ 
16.10 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Гра тiней» 16+ 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «2012» 16+ 
23.40 Х/ф «Законослухняний 
громадянин» 18+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.10 «Караоке на Майданi» 
11.10 Х/ф «Бабине лiто» 
15.00, 00.00 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
17.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Один за всiх» 
22.15 «Детектор брехнi 9. 
Життя пiсля сповiдi» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.50 Kids Time 
09.52 Х/ф «Учень 
Мерлiна» 16+ 
13.15 Х/ф «Аферисти Дiк i 
Джейн розважаються» 16+ 
15.10 Х/ф «Син маски» 
17.00 Х/ф «Маска» 16+ 
18.55 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+ 
21.00 Х/ф «Клич: з пультом 
по життю» 16+ 
23.00 Х/ф «Лиховiснi мерцi» 18+ 
00.50 Х/ф «Скаути проти зомбi» 

ТРК «УКРАїНА»
08.05 Т/с «Мiй коханий генiй» 
11.50 Т/с «Коли минуле 
попереду» 
17.10 Х/ф «Шукайте маму» 
19.00, 05.50 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
20.20 Футбол. Товариський 
матч. Румунiя - Україна 
22.30 Т/с «Провiнцiйна муза» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
09.00 «Бушидо» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 Ток-шоу «Хоробрi 
серця» 
16.40 Х/ф 
«Пiслязавтра» 
19.15 Х/ф 
«Шостий день» (2) 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.00 Х/ф 
«Шiсть куль» (3) 
01.10 Х/ф 
«Колекцiонер 2» (3) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Доведеться витратити 

час на трудові подвиги. Зате 
вас буде супроводжувати 
удача у важливих знайом-
ствах, зустрічах і поїздках. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Настає сприятливий час для 

реалізації планів і задумів. Од-
нак постарайтеся залишатися 
реалістом і не переоцінювати 
свої сили та можливості. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Саме час серйозно поста-

витися до своєї кар’єри. Час 
може бути досить неспокій-
ним, однак всі несподіванки 
виявляться приємними. 

РАК (22.06-23.07)
З’явиться шанс повернути 

перебіг подій у потрібному 
вам напрямку. Вас можуть 
завантажити понаднормовою 
роботою, але це сприятливо 

відіб’ється на вашому фінан-
совому становищі. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не варто багато гово-

рити, а тим більше з будь-
якого приводу. Ваша пра-
цездатність здивує всіх - і 
вас у першу чергу. 

ДІВА (24.08-23.09)
На вас може очікувати 

успіх у справах. Але ймовір-
не відчуття спустошення та 

втоми. Постарайтеся бути 
більш терплячими у став-
ленні до своєї родини. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам вдасться досягти 

максимального успіху на 
всіх напрямках. Знайдуться 
рішення найбільш важли-
вих питань. Бажано трохи 
знизити темп і приділити 
більше уваги здоров’ю та 
родині. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
У вас є можливість вирі-

шити деякі проблеми, які ви  
довго гнали від себе. Поста-
райтеся спокійно осмисли-
ти положення справ, і  тоді 
можливий успішний прорив 
до наміченої мети. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам необхідно звернути 

пильну увагу на роботу, ба-
жано зайнятися вирішенням 

справ, що нагромадилися. 
Багато часу доведеться 
присвятити вирішенню по-
точних проблем, пов’язаних 
з фінансами. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вантаж проблем, що за-

лишилися, ви зможете ски-
нути і будете готові до ви-
рішення нових завдань. Вас 
можуть вивести з себе дріб-
ні неприємності на роботі. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На допомогу збоку роз-

раховувати не варто. Все 
залежить тільки від ваших 
зусиль. 

РИБИ (20.02-20.03)
Спочатку думайте, 

а потім дійте. Розпла-
нувавши основне на-
вантаження, ви успіш-
но впораєтеся з усіма 
зобов’язаннями. 

09.30, 17.00 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Соло» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Ангел з 
майбутнього» 
17.30 «Євромакс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Слiдства. Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
22.35 Х/ф «До революцiї 
на двох конях» (2) 

ICTV
05.25 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.45 Т/с «Танцi 
марiонеток» 16+ 
11.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя-3. Знову до 
навчання» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 16.25 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
17.40 Т/с «Володимирська, 
15» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Х/ф «Полiцейська 
академiя-4. Квартальна 
охорона порядку» 16+ 
23.10 Х/ф «Сезон убивць» 16+ 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде добре!» 
08.10 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 
11.20 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
00.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.15 Kids Time 
07.17, 11.05, 11.40 Т/с «Друзi» 
10.00, 22.00 Київ вдень i вночi 
12.05 Т/с «Не родись 
вродлива» 
17.40, 19.00, 20.30 
Суперiнтуїцiя 
18.00 Абзац! 
22.55 Х/ф «Мачуха» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.45 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.45 Реальна мiстика 
11.45 Т/с «Черговий лiкар» 
13.40, 15.30 Х/ф «Рiдна 
людина» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Коли минуле 
попереду» 
23.00 Подiї дня 

2+2
07.35 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.30 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор» 
09.00, 19.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Iнженернi 
iмперiї. Китай.» 
10.15 Д/п «Iнженернi 
iмперiї. Таїланд.» 
11.15 Д/п «Помста природи» 
12.15 «Вiдеобiмба» 
13.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
14.45, 00.50 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.35 Х/ф 
«Мамонт» (2) 
20.00, 00.00 Т/с «Ласко» (2) 
21.00 Х/ф « Кривавий 
полiт» (2) 
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Знай наших!Соціальний зріз

Духовне

Поміж представництва борців зі 
Львова, Рівного, Дубна, Житомира 
не пасли задніх й вихованці Чортків-
ської РК ДЮСШ, засвідчивши своїми 
виступами високий рівень та зрослу 
майстерність – це підтвердили отри-
мані в поєдинках результати.

У найнижчій ваговій категорії – 
до 25 кілограмів – третє місце посів 
учень Чортківської ЗОШ № 2 Вадим 

Хома. У категорії до 
66 кг «срібло» підко-
рилось учневі Білів-
ської ЗОШ Петрові 
Садляку. Серед ваго-
виків до 53 кг третім 
став учень Горішньо-
вигнанської школи 
Ігор Пшеничний.

Всі призери наго-
роджені Грамотами 
та медалями. Приєм-
но, коли наші хлопці 
демонструють ста-
більну боротьбу та 
високий рівень май-
стерності. Відрадно й 
інше: участь в турнірі 
профінансовано ко-

штом alma-mater наших вихованців – 
Чортківської РК ДЮСШ.

Юрій ГЕРАВС, 
тренер-викладач 

Чортківської РК ДЮСШ
На знімку: справа наліво – бронзові призе-

ри І.Пшеничний, В.Хома, тренер Ю.Геравс, 
срібний призер турніру П.Садляк.

Часто ми можемо спостерігати за тим, 
як наша молодь, не маючи куди себе по-
діти, «зависає» з друзями у сумнівних за-
кладах громадського харчування, в яких 
начебто спиртного немає, але ж і з собою 
ніхто не забороняє приносити, чи до піз-
ньої ночі вештається вулицями Чорткова, 
чи то засиджується на лавках парку, площі, 
або ж вдома проводить час у віртуальному 
світі, що також не може тішити батьків.

Однак останнім часу спостерігається 
втішна тенденція – молоді хлопці та дівча-
та з радістю катаються на велосипедах, але 
і тут не все просто: якщо в тебе велотран-
спорт спортивний, зі всіма амортизатора-
ми, привезений із-за кордону, тоді так. Ка-
татися і тільки кататися. Важко і спортом 
назвати такий рід занять, радше (на мові 
молоді) – «понти».

І все ж таки цікаво, де і як проводить 
чортківська золота молодь свій вільний 
час. Адже за кілька тижнів літо, і три міся-
ці юнацтво буде відпочивати від «тяжкого 
граніту науки». Тому з метою з’ясування 
цього питання попередньо було проведено  
опитування в найпопулярнішій серед мо-
лоді соціальній мережі «Вконтакті», в не-
менш відомій для чортківчан групі – «Під-
слухано в Чорткові». Опитування пройшло 
більше тисячі молодих осіб (1072).

 Отже, результати: 24,9 % (267 осіб)  від-
повіли, що в них немає вільного часу; 18,6 
% (199) – на природі з друзями; 16,1 % 
(173) – на площі/в парку з друзями; 13,2 % 
(141) – вдома за комп’ютером; 9,2 % (99) 
– в одному з генделиків міста («Престо», 
«Сова», «Пан Чортківський», «Вінтаж» і т. 
п.); 9 % (96) – катаючись на велосипеді; 
6,6 % (71) – читають книги; 2,4% (26) – в 
нічному клубі.

Тепер ми бачимо, яка картина склалася у 
нашому місті. Хоча все не настільки пога-
но, однак молоді люди значно частіше зна-
йомляться через мережу Інтернет, а вільні 
від навчання та роботи вечори проводять у 
компанії своїх друзів за кухлями пива чи то 
ще чогось міцнішого. 

Театру, кінотеатру немає, культурно-ма-
сові заходи теж рідкість, а про спортивні 
майданчики, обладнані тренажерами, мож-
на лише помріяти, тож наше молоде поко-
ління, не маючи іншого вибору, більшість 
вільного часу проводить просто на вулиці.

Оскільки молодь – майбутнє держави, 
показник розвитку суспільства, то навіть 
лячно подумати, яким воно буде, скажімо, 
через 10-15 років, якщо не зміниться ситу-
ація із зайнятістю молоді, долученням її до 
суспільно корисних справ.

Віра МАЙДАНИК

«Чим би дитина не бавилась, 
аби не плакала!»

Які розваги в сучасної молоді, як проводять своє дозвілля підлітки, і куди спряму-
вати енергію своїх дітей/онуків, щоб було корисно для них?

Килим сріблився 
та відлунював бронзою

Упродовж 12-14 травня ц. р. в м. Шумськ проходив Всеукраїнський турнір з 
вільної боротьби «Волинські тигри». До участі в ньому з`їхалось, щоб помірятись 
силами, понад 100 спортсменів з 15-ти областей України.

Патріотика

Отець від самого початку бойових 
дій на сході України не міг стояти осто-
ронь цієї проблеми. Завжди з тривогою 
його проводжали батьки, дружина, ді-
точки, але бажання допомагати іншим 
виявлялося сильнішим. Учні школи 
завжди старалися допомогти солдатам, 
передаючи їжу, одяг, дитячі малюнки 
та обереги на передову, багаж безпо-
середньо доставляв  о. Богдан.

11 травня ми, вчителі та учні шко-
ли, мали змогу мати цікаве спілкуван-
ня з отцем. Горді з того, що цього разу 
отець приїхав із заслуженими нагоро-
дами – медалями «За службу Україні» 
та «З нами Бог і Україна». 

Діти зі слізьми на очах слухали роз-
повіді о. Богдана, з тривогою вдивля-
лися у фото- та відеоматеріали, приве-
зені душпастирем з передової. Вразили 
слова отця про те, як люди, опиняю-
чись в такій складній ситуації, навер-
таються до духовності: охрещуються, 
беруть шлюб під звуки градів, прича-
щаються тощо.

Гордість за батька іскрилася і в очах 
його донечок, котрі навчаються в Ми-
лівецькій школі і які, з впевненістю 
можемо сказати, виростуть справжніми 
патріотами нашої країни.

Надіємося, що скоро закінчиться ця 
страшна, без правил, моралі, людяності 
виснажлива нав’язлива війна з нашим 
«сусідом». Наші діти зможуть рости в 
мирі і злагоді, а поки що стараймося 
всіма силами допомагати тим, хто по-
требує допомоги!

 Наталія ГУТ, 
педагог-організатор Милівецької ЗОШ 

І – ІІ ст.

Волонтери, ви – посланці Бога
Волонтери, ви – посланці Бога,
В дар приносите час, сили власні,
Часом важко лягає дорога,
Але наміри звуть вас прекрасні.

Учні Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів вдячні Богу за те, що мають змогу 
співпрацювати з нашим місцевим волонтером, отцем-капеланом Богданом Га-
гавчуком. За ініціативи директора школи Б.Скриника було організовано чергову 
зустріч з отцем педагогічного та учнівського колективів. 

Розділити з сестрами цю радість за-
вітали духовні отці, монахині ЗСПР з 
інших міст, керуючий справами райра-
ди Тетяна Яблонь, начальник районно-
го відділу освіти Ірина Гулька, добро-
дії й жертводавці Жан Поль Прюдом, 

Василь Вислоцький, лікарі, 
вчителі, представники гро-
мадськості Чортківщини.

Після Богослужіння та 
здійснення Чину освячення 
у своєму привітальному сло-
ві єпископ Бучацький Дми-
тро наголосив на теперішній 
місії сестер у м. Чорткові та 
на теренах Бучацької єпар-
хії і побажав плідної праці 
та рясних покликань: «Ви, 
сестри, є покликані роз-
будовувати духовно нашу 
Церкву і нашу Державу. Ко-
жен монастир має особливе 
значення для певної місце-

вості, ми не можемо до кінця оцінити 
вагомість монастиря для нашого міста. 
Чим більше є монастирів, тим більше 
місто є духовно захищене».

Історію приходу сестер-монахинь 
ЗСПР у наше місто повідав пан Степан 

Грицьків. Як повідомив громадськості 
заслужений лікар України, тоді, в да-
лекому 1946-му, їх запросив тодішній 
головний лікар чортківської лікарні 
Захар Довгалюк для догляду важкохво-
рих пацієнтів. «Захар Іванович Довга-
люк – це справді була людина високо 
освічена, культурна і досвідчена у сво-
їй праці, не був партійним, – розпо-
вів пан Грицьків. – Будучи хірургом, 
неодноразово, як пізніше переповідали 
очевидці, він лікував наших хлопців-
повстанців. Часто це було у криївках, 
а також тяжкохворі лежали в лікарні 
під чужими прізвищами. Саме тому 
ця людина брала на роботу майже у 
кожне відділення сестру-монахиню. 
Він поклопотався, щоб сестри про-
йшли медичні курси. Чому? Та тому, 
що був впевнений: черниця не про-
дасть, не зрадить, бо готова заплатити 
власним життям за життя ближнього, 
робить все з любові до свого Господа. 

Саме він впродовж цілого свого життя 
опікувався сестрами ЗСПР у м. Чорт-
кові і постарався, щоб сестри мали тут, 
у цьому домі, на вул. Лесі Українки, 
12, три  кімнати. (Пізніше згромаджен-
ня викупило цілий будинок.) Тут під-
пільно відправлялися Святі Літургії, 
хрестили дітей, приймали Святі Тайни 
Сповіді і Євхаристії. Багато чортківчан 
знають і пам’ятають тих сестричок, які 
тихою молитвою і покірною працею 
творили міцну духовну фортецю у на-
шому місті. А Захар Іванович – це була 
людина, яка у той нелегкий час розумі-
ла, що сестри-монахині зможуть вірно 
виконувати свої обов’язки і не зрадити 
українському народу. Так і було, бо та-
ких відповідальних і ретельних праців-
ників у лікарні, як наші сестри-мона-
хині, годі було й пошукати».

Головна настоятелька ЗСПР с. На-
талія Мельник подякувала усім снон-
сорам, котрі пожертвували на ремонт 
будинку та катехитичного класу, й вру-
чила кожному подячні листи.

Оксана СВИСТУН
Фото автора

Відбулося освячення катехитичного класу й монастиря ЗСПР
Минулої суботи, 14 травня, на тихій вуличці Лесі Українки, що біля гімназії, було велелюдно. Тут, у будинку під номером 

дванадцять, у якому вже сімдесят літ служать сестри-монахині, того дня відбулося освячення відремонтованого монастиря й 
катехитичного класу в ньому владикою Дмитром Григораком, ЧСВВ. 
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Міграційна служба інформує

ПРОДАЮТЬСЯ

транспорт

терміново власний будинок по вул. 
Шопена, два поверхи, гараж, сарай, 
криниця, септик. 

Тел.: 097-812-64-45, 
096-793-71-71.

Запрошуємо на роботу вахтовим мето-
дом ОХОРОНЦІВ. Житло, форма — за ра-
хунок підприємства. Звертатися: м. Тер-
нопіль, вул. Тарнавського, 1. Тел. (0352) 
43-30-00, 095-283-36-99, 067-730-09-41.

будинки

квартири

приватизована земельна ділянка 0,06 
га без забудов у районі Бердо (недалеко 
від старої кінцевої автобусної зупинки).

Тел. 097-768-58-48.

ТзОВ «Бучачагрохлібпром» запрошує на роботу: 
комбайнерів 

(тракторний парк с. Звенигород)
Вимоги: стаж роботи не менше 3-х 

років і бажання працювати. 
Заробітна плата за домовленістю.

Заявки подавати за адресою: 
м. Бучач, вул. Галицька, 160, 

тел.: 2-69-96, моб. 067-352-38-18.

мінітрактор Булат 244, 24 к. с., при-
від 4*4, 3 циліндри, новий, без пробігу. 
Можлива оплата частинами за домовле-
ністю.

Тел. 097-158-71-29.

приватизований будинок з усіма зруч-
ностями по вул. Джерельній (район 
Бердо). Ціна договірна.

Тел. 097-932-27-10.

гараж у м. Чортків по вул. Січинсько-
го, 6 в новозбудованому обжитому бу-
динку. Ціна договірна. 

Тел. 095-518-58-68.

посвідчення тракториста-машиніста 
3-го класу, видане Хоростківським се-
реднім СПТУ-7 27 серпня 1983 р. на 
ім`я: ГНАТИШИН Віктор Григорович.

Великому Українському 
видавництву потрібні 

співпрацівники 
з власним легковим авто. 

Комунікабельність 
обов’язкова. ЗП від 4000 грн. 

Тел. 067-684-68-72, 
099-196-80-20.

3-кімнатна квартира в новобудові з 
євроремонтом, меблями та всією апара-
турою на 5-му поверсі. Загальна площа 
– 82 кв. м. Обладнана системою охоро-
ни. Є гараж 26 кв. м.

Тел. 050-955-48-69.

Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської районної 
ради висловлюють глибокі спів-
чуття депутату районної ради 

Михайлу Миколайовичу Демко-
вичу з приводу смерті його матері. 
Розділяємо гіркоту, біль і смуток 
гіркої непоправної втрати. Хай 
світлою і незабутньою буде пам’ять 
про рідну людину.

Оголошення
про зміни цільового призначення зе-

мельної ділянки для будівництва та об-
слуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель і споруд площею 
0,2136 га за адресою: с. Ридодуби Чорт-
ківського району за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, 
які перебувають у власності Деренюка 
Павла Романовича.

військовий квиток серії МО за № 
676690, виданий 20 травня 2002 р. Чорт-
ківським РВК на ім`я: БУЛАХ Євген 
Олександрович.

дворівнева 3-кімнатна квартира по 
вул. Кн. В.Великого, 8 (біля ЗОШ № 5) 
площею 95 кв. м, сира.

Тел.: 2-23-79, 095-320-24-41, 
099-750-17-53.

автомобіль ВАЗ 21063, білого кольо-
ру,  1988 р. в., в хорошому стані, замі-
нено антифриз, мастило, акумулятору 2 
роки. Терміново, недорого.

Тел. 066-991-74-55 (до 21-ї год.).

Державна міграційна служба закли-
кає громадян не користуватися по-
слугами сумнівних посередників, які 
пропонують посприяти в оформленні 
закордонного паспорта за певну фінан-
сову винагороду. Жодна організація в 
Україні, окрім Державної міграційної 
служби України, не наділена повно-
важеннями щодо оформлення паспор-
та громадянина України для виїзду за 
кордон.

Із запровадженням біометричних 
паспортів активізувалися шахраї та 
фірми-посередники, які пропонують 
«прискорити» оформлення закордон-
ного паспорта або ж взагалі оформити 
цей документ без вашої особистої при-
сутності. Співпраця із ними закінчуєть-
ся звичайним оформленням документа 
в міграційній службі у встановлений 
законодавством строк – це у кращому 
випадку, у гіршому – втратою коштів і 
неотриманням документа.

На своїх сайтах шахраї пишуть, що 
нібито є офіційними партнерами Дер-
жавної міграційної служби України 
або ж Державного підприємства «До-
кумент», однак ані міграційна служба, 
ані ДП «Документ» не співпрацюють з 
питань оформлення паспорта для ви-
їзду за кордон з жодними приватними 
компаніями.

Аби оформити закордонний паспорт, 
необхідно особисто звернутися до най-
ближчого підрозділу міграційної служ-
би. Не спокушайтеся на пропозицію 
оформити документ без вашої присут-
ності – це зробити неможливо. Тільки 
працівники міграційної служби здій-
снюють фотографування, сканування 
підпису та відбитків пальців рук особи, 
яка оформляє закордонний паспорт.

Іллір`ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського РС УДМС 
України в Тернопільській області

Закордонний паспорт можна 
оформити лише у міграційній службі

Прийшла така довгожданна весна, а 
разом з нею – одне з найвеличніших та 
найурочистіших християнських свят – 
Великдень. Відсвяткували його і наші 
літні люди, що знаходяться під опікою 
медичних сестер Червоного Хреста.

З 1-го по 30 квітня ц. р. проходив  
Всеукраїнський місячник Червоно-
го Хреста в районі, в рамках якого ми 
звернулися до приватних підприємців, 
фермерів, трудових колективів з про-
ханням допомогти коштами та продук-
тами для надання допомоги потребую-
чим.

Червонохресна спільнота вдячна всім 
добрим людям, що з розумінням поста-
вились до нашого прохання допомогти 
зібрати кошти під акцію «Великодній 
кошик».

Щира подяка від організації Червоно-
го Хреста та від наших підопічних лю-
дям, котрі надали допомогу продуктами 
харчування до великоднього кошика: 
підприємцям М.Гадз, П.Петренку, 

В.Бойчуку, директору ДП «Чортківське 
лісове господарство»  В.Фреяку, а та-
кож аграріям М.Горбаль, М.Зарівному, 
директору  ПАП «Дзвін» В.Градовому 
за надання грошової допомоги. 
Щиро вдячні за надання благодій-
них коштів приватним підприємцям 
Л.Музиці, М.Шимківу, Л.Костельній, 
Л.Махомету, В.Пельвецькому, Н.Бод-
нар, Л.Вонсович, А.Срібному, М.Дерій, 
Т.Пальчинській, А.Пельвецькій, О.Єрі-
ній, Г.Бойчук.

Місячник завершився, але потреба 
на добро і милосердя ніколи не за-
кінчується. Ніколи не пізно допомог-
ти потребуючому. І якщо кожен з нас 
зробить хоч незначний внесок у скарб-
ничку добрих справ, милосердя на на-
шій землі стане більше.

Ірина СОЛЯНИК, 
голова районної організації

Товариства Червоного Хреста                                   

добротний цегляний 4-кімнатний бу-
динок в центрі с. Біла, по вул. Середина, 
31, з великою верандою. В дворі є ста-
рий будинок, стодола, хлів, криниця та 
інші надвірні споруди, велике подвір`я, 
сад, город, поруч газ. Ціна договірна.

Тел.: 063-859-88-39, 
093-056-28-72.

свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно за адресою: Чортківський ра-
йон, с. Пробіжна, вул. Лесі Українки, буд. 
22, серії САС за № 046386, видане на під-
ставі рішення виконкому Пробіжнянської 
сільської ради від 22 січня 2009 р. за № 4 
на ім`я: СОЗАНСЬКА Іванна Степанівна.

державний акт на право приватної влас-
ності на землю серії ТР за № 2001/75, ви-
даний 5 травня 2003 р.  на підставі рішення 
XXVII сесії ІІІ скликання Пробіжнянської 
сільської ради народних депутатів на ім`я: 
СОЗАНСЬКА Іванна Степанівна.

витяг про реєстрацію права власнос-
ті на нерухоме майно серії ССО за № 
431186, виданий Чортківським обласним 
комунальним міжрайонним бюро техніч-
ної інвентаризації 9 червня 2009 р. 

Благодійництво

І добро, й милосердя

Вважати недійсними:

земельні ділянки

гаражі

Колектив ПАП «Довіра» від-
ділку с. Босири сумує з приводу 
смерті колеги по роботі КІН-
ДЗЕРСЬКОЇ Надії Павлівни. 

Нехай сьогодні у вічнім домі Не-
бесного Отця вона має гідну вина-
городу за всі земні труди.

Колектив ПАП «Довіра», 
пайовики відділку 
«Босирівський» 

сумують з приводу передчасної 
смерті доброї людини,

сумлінного облікового працівника, 
дружини, доньки, мами, бабусі

КІНДЗЕРСЬКОЇ 
Надії Павлівни 

(8.03.1965 – 16.05.2016 р.)
Ми всі розділяємо горе родини, 

усім тим, хто був поряд із Надією 
Павлівною, її буде не вистачати.

Сльози і біль великої втрати, 
здається, вихлюпнуться через 
край. Але нехай наші сльози не 
тривожать твого, Надіє Павлівно, 
вічного сну, земля нехай буде лег-
кою тобі.

Спи спокійно, дорога наша Надіє!
З сумом – колектив 

ПАП «Довіра»

Колектив Милівецької ЗОШ 
І – ІІ ступенів висловлює гли-
боке співчуття вчителям Гали-

ні Каролівні Винничук та Ользі 
Олегівні Шевчишин з приводу 
смерті їх батька і дідуся ВИННИ-
ЧУКА Михайла Антоновича. Не-
хай земля йому буде пухом.

ПП «VS Group» 
ОГОЛОШУЄ НАБІР 

НА НОВУ КОМАНДУ 
ТОРГОВИХ 

ПРЕДСТАВНИКІВ 
Досвід роботи і наявність авто 
не обов’язкові. Клієнтська база 
сформована. Кар’єрний ріст і 

дружний колектив. Перший місяць 
ставка 4000+% (додаткова оплата 

праці за авто) 050-433-54-63, 
067-341-95-12

Колектив Босирівської сіль-
ської ради висловлює щирі спів-
чуття керуючому відділком с. 
Босири Ігорю Степановичу Кін-

дзерському з приводу тяжкої втрати 
– смерті його дружини Надії Пав-
лівни. Поділяємо біль та горе Вашої 
сім`ї. Світла пам`ять покійній.

у магазин продовольчих товарів на 
постійне місце роботи потрібен прода-
вець. Заробітна плата – 3 тис. грн. 

За детальнішою інформацією зверта-
тись тел. 096-443-36-55, 050-377-44-14.

гараж по вул. С.Бандери, 43, 6 х 4 м, 
є оглядова яма. 

Тел. 076-450-09-27.

половина житлового будинку у Чортко-
ві, загальною площею 46 кв. м, житлова 
(2 кімнати) – 31 кв. м, кухня – 9,5 кв. 
м. Є підвал, горище, на подвір`ї крини-
ця, можливість добудови. Земельна ді-
лянка – 8,35 сотих. Ціна договірна.

Тел. 098-456-21-46.

земельна ділянка під забудову площею 
0,066 га з проектом будинку по вул. 
П.Чубинського, 22 у Чорткові. 

Тел. 063-546-32-72.

інше

Педагогічний колектив Біло-
божницької ЗОШ І – ІІІ ступе-
нів висловлює глибоке співчуття 
родині Федорківих з приводу 

тяжкої втрати – смерті колишньої 
вчительки ФЕДОРКІВ Надії Гна-
тівни. Поділяємо біль та горе втра-
ти з родиною покійної. Нехай Божа 
благодать огорне її душу.

Під такою назвою нещодавно від-
бувся обласний турнір з легкої атлети-
ки, де, як завше, успішно виступили 
чортківські представники і представ-
ниці королеви спорту. Зокрема, серед 
учнівської молоді 2001-2002 р. н. Єв-
гену Гаврилишину з Білівської ЗОШ 
не було рівних у бігу на 60 метрів і в 
секторі стрибків у довжину. Став пе-
реможцем у стрибках у висоту і брон-
зовим призером у стрибках в довжину 
Назар Равлів із Чортківської ЗОШ № 
7. Срібну нагороду у цій же дисципліні 
та третє місце в бігу на 60-метрівці ви-
борола Тетяна Шептицька з Колиндян-
ської ЗОШ.

Не підвели своїх старших товаришів і 
школярі 2003 р. н. та молодші. Особли-
во хочеться відмітити нашу юну зіроч-
ку Юлію Король із ЗОШ № 5. Кілька 

номерів тому ми писали про неї, мов-
ляв, її перемоги ще попереду. А їх не 
довелося довго чекати: перше місце у 
стрибках у довжину і друге – у висоту. 
Причому, своїй суперниці вона посту-
пилася лише за рахунок більшої кіль-
кості спроб. Медалі бронзового ґатун-
ку здобули Ілона Кульба з Білівської 
ЗОШ (стрибки у висоту) та Данило 
Василів із Чортківської ЗОШ № 2 
(стрибки у довжину та висоту). Хтозна, 
можливо, серед них і буде в недалеко-
му майбутньому олімпійський чемпі-
он. Посильна праця юних спортсменів 
на тренуваннях, помножена на зусил-
ля тренерів та батьків, неодмінно дасть 
свої плоди.

Валерій БОЛЬШАКОВ, 
тренер Чортківської РК ДЮСШ

Легка атлетика

«Хто ти, майбутній олімпієць?»
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СЕРЕДА
25 травня
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ЧЕТВЕР
26 травня

+14 ... +22

П`ЯТНИЦЯ
27 травня

– 70 %
В рамках державної програми 

енергоефективності за участі 
АТ «Ощадбанк», «УКРГАЗБАНК»

Енергозберігаючі 

ВІКНА 
ДЕШЕВШЕ 

з державною програмою 
енергозбереження

Наша адреса: м. Чортків, 
вул. Степана Бандери, 63

Тел.: 097-000-34-34 
095-929-01-23

18 травня відсвяткувала 
свій День народження

Ольга Йосипівна ФЕДОРОВИЧ
зі с. Заболотівка.

Від щирого серця 
          здоров`я бажаєм,
Без нього 
          немилі ніякі діла,
В здоров`ї – 
багатство і радість,
І більшого 
    щастя нема.
Нехай життя квітує 
     буйним цвітом

І День народження 
                         приходить знов і знов,
І доля хай дарує з кожним роком
Благополуччя, щастя і любов.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров`я посилає

На многії і благії літа.
З любов`ю і повагою – 

всі рідні.

15 травня відсвяткував 
свій День народження 

настоятель УПЦ отець 
Василь КОЛІСНИК

зі с. Палашівка.
Ми Вам, отче, 

щиро хочем по-
бажати: 

Сійте у серцях 
людських добро,
Щоб зерно це 
щедро проросло.
Хай Господь 
здоров’я посилає,
Радості і щастя 
         додає,
Дух Святий над 
Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили,
Хай панують спокій, мир, добро.
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!
Хай з Ваших уст до нас летять
Слова блаженні – Божі,
А Вам від Бога – многих літ 
У радості прожити. 
Низький уклін прийміть від нас,
Бо ми всі – Ваші діти.

З повагою і християнською 
вдячністю – парафіяни та 

церковний комітет 
с. Палашівка.

У чудовий весняний день 
з Днем народження, який він 

відсвяткував 18 травня, щиро 
вітаємо дорогого сина, хрещеного 

тата, брата, племінника
Володимира КОРЧАКА.

У Твій День 
   народження 
Хай небо 
    буде голубе,
Ми так 
сердечно й щиро 
Усі вітаємо Тебе.
Нехай з Тобою 
    буде поряд 
Веселий сміх 
і ніжний погляд,

Хороший друг і пісня тиха,
Що розганяє тугу й лихо,
Очей коханих два озерця, 
Неспокій думки Твого серця.
Хай омине Тебе нещастя,
Живи і мрій! Бажаєм щастя!
Хай сили небесні Тебе бережуть, 
А Ангели щастя 
           на крилах несуть. 
Матінка Божа, Цариця Свята,

Дарує щасливі 
         і многі літа!

З найщирішими 
вітаннями – мама 

Катерина, похресниця 
Полінка, брат Валерій, 

тьотя Галя, дядя Міша.

Адміністрація та колектив 
Чортківської комунальної районної 
стоматологічної поліклініки вітає 

з ювілеєм лікаря-стоматолога-
хірурга вищої категорії

Ярослава Григоровича 
АНТОНЮКА.

Ваш ювілей – не просто свято,
Це підсумки здобутого в житті,
Тому всі щиро ми вітаєм,
Здоров`я, щастя всі бажаєм
У морі радості в житті.
Хай люди повагу і ласку дарують,
У хаті любов й розуміння панують.
Щоб всі шанували Вас і любили,
Щоб очі від щастя, мов зорі, горіли,

Хай завжди оберігає 
        молитва свята,
А Господь дарує многі 
            та благі літа.

Щиросердечно вітаємо 
зі славним 70-річним 
ювілеєм досвідченого 
педагога і керівника 
фізичного виховання 

Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу 

ім. О.Барвінського
Петра Петровича 
МИХАЙЛЯКА.

Минули, 
наче мить, 
        десятки літ,
Вони – 
 як дощик по 
тоненькій шибці,
Вони – як ніжний 
 яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі 
струни в першій 
     скрипці.
Тож хай той цвіт 

повік не обліта,
Нехай струна співає, 
                 а не рветься,
Хай доля 
          не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує 
                           в серці.
Нехай життя квітує 
                  буйним цвітом
І День народження 
          приходить знов і знов,
А доля хай дарує  
            з кожним роком
Міцне здоров`я, щастя і любов.

З повагою та шаною – 
циклова комісія 

викладачів фізичного 
виховання, 

захисту Вітчизни, 
ритміки і хореографії.

Щиро вітаємо з Днем 
народження найменшого нашого 
внука, похресника, племінника, 

двоюрідного братика
Матвійка БІЛЕЦЬКОГО 
зі с. Великі Чорнокінці,

якому 18 травня 
виповнився 1 рочок.

Сьогодні свято 
в нашій родині,
Сповнився 
       рочок  
нашій дитині,
Радість велика, 
    сміх лунає,
Наш любий 
 Матвійко 
вже підростає.
Цей день 
        щасливий для тата і мами,
Хочемо Матвійкові 
               щастя бажати,
Хай на потіху 
                він підростає,
Гарний, здоровий, цвітом розмаю.
Ми обнімаєм, щічки цілуєм,
З цілого світу ласку даруєм.
Маленький Ісусик 
                хай сон оберігає,
Матвійкові нашому 
        всіх благ посилає,
Матінка Божа хай візьме 
                           під опіку
І дарує Матвійкові довгого віку.

З повагою і любов`ю – бабуся 
і дідусь Сосновські, хресний 

тато Петро з дружиною Галею, 
цьоця Галя, двоюрідна 

сестричка Оля 
і двоюрідні братики 

Дмитрик, Михайлик 
та Миколка.

27 травня о 18-й год. 
в РКБК ім. К.Рубчакової 

«День народження 
свинки Пеппи»

Тел.: 098-383-19-11, 095-043-61-46

Весняної пори, коли цвітом буяє 
весна, 19 травня, святкувала 
свій ювілей мила, чуйна, гарна 

жінка, активна членкиня Спілки 
політв`язнів і репресованих
Тамара Іванівна ДРОЗДЯК.

Ця весна особлива, урочиста,
Бо принесла прекрасний ювілей,
Ідуть літа, збираючи в дарунок
Любов – від рідних 
         і повагу – від людей.
Нехай біжать роки –
                    їх не спинити,
Душею не старіти Вам бажаєм,
Назавжди залишатися такою,
Яку ми знаєм, любим, поважаєм.
Хай охороняє 
         Вас молитва свята,
А Бог дарує многії і благії літа.

З повагою та великою 
шаною – учасники 
хору національної і 
патріотичної пісні 

Братства вояків ОУН-УПА та 
Спілки політв`язнів і репресованих.

Найщиріші і найтепліші 
вітання з ювілеєм линуть 
до методиста РМК відділу 
освіти Чортківської РДА, 

наставника
Людмили Миколаївни ГЕДЕОН.
Ваш ювілей до нас 
            прийшов з весною,
Тепло несе оновлення пора,
А ми бажаємо 
           наснаги Вам дзвінкої,
Розкрилля душ, 
              здоров`я і добра.
Стрімкими потоками 
                     хай вирує
Безхмарне 
           радісне буття,
Ентузіазму не бракує,
Ідеї втіляться 
               в життя.
Хай кожна 
          днина буде гожа,
Нехай благословить 
              Вас Мати Божа,
Хай Ангел Божий 
       поруч Вас крокує,
А Господь 
      многая літ дарує.

Вчителі географії 
Улашківського та 

Ягільницького освітніх 
округів.

19 травня, у цю пору, 
коли земля-матінка

одягає ошатне, зелене вбрання, 
око зваблюють

 різноманіття весняних квітів, 
а ранки перегукуються

 мелодіями пташиного співу, 
зустрічає свій ювілей

колега по роботі, вчитель 
Володимир Миколайович 

ГНАТУСЬКО.
Чудова дата, 
вік прекрасний,
щоб відчувати 
    смак життя,
Бажання 
 здійснювати 
         власні,
Плекати 
кращі почуття!
Це вік 
очікувань і мрій,
І на дорозі осяйній 
Вдивляєшся уважно в даль,
Що жде там – 
       радість чи печаль?
А все там буде! Це життя,
Нема в минуле вороття.
Надійні, віримо, мости
До щастя побудуєш Ти.
По них вперед сміливо йди,
Хай успіх жде Тебе завжди.
Бажаємо міцного здоров’я,
Яке за гроші не купити,
Щастя людського, 
     яке нічим не замінити,
Шани людської, яку не кожен має,
Родинного тепла, 
       що серце і душу зігріває.
Хай Бог милосердний 
             з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
Хай Ісус Христос Тебе благословляє,
Матінка Божа завжди 
                   від злого оберігає.

З повагою – дирекція, 
педагогічний, трудовий, 

учнівський колективи 
Джуринськослобідківського НВК.


