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Виходить з 1939 року

Випускник-2016

у Чорткові
Довідки за тел.: 0-800-508-708 (безкоштовний), 

095-260-07-03, 067-670-35-20

Прощавай, казковий світ дитинства!

(Репортаж про Останні дзвоники і випускні вечори – на 7-й стор.)

Золотиться найвищим карбом 
у долі й на порозі нашого колеги – 
директора ТОВ «Серет-Інвест» 

Петра Михайловича ЧАЙКИ 
стиглий, ужинковий ювілей. 

Символічно, що ці 
гостини – прекрасної 
пори квітування, буйно-
листя майбутніх земних 
плодів, адже ювілянт – 
висококваліфікований 
спеціаліст, талановитий 
керівник та організатор. 
Професіоналізм, му-
дрість і людяність вивели 
його на широкі проекти 

життя, сформували високоавторитетним 
фахівцем своєї справи.

Коли гарна людина 
                        з`являється раптом на світ,
В ньому більшає сонця, 
                     добра і щасливих облич.
Звеселяє надовкіл осанною 
                            ангельський спів
І запалює доля мільйони заздравних свіч.
Хай же буде людині тій добрій 
                                 життя рушником,
Щоби квітли на ньому 
                              щедроти і блага земні,
Щоби щастя мережилось 
                       між дивовижних квіток,
А на серці весняно 
                звучали найкращі пісні.
Ідіть, ідіть на нові верховини,
Які попереду у росах і траві.

Знамено віще – неньки України
Благословить хай Вас
На щастя, на добро і довгий вік!

Щиросердно – рада аграрних 
підприємств Чортківського району.

У неділю 5 червня  в РБК ім. К. Рубча-
кової жителі району та міста запрошуються 
на зустріч із народним депутатом Олегом 
БАРНОЮ та місцевою владою, на якій об-
говорюватимуться наболілі для жителів пи-
тання: тарифів, соціального захисту, децен-
тралізації, адміністративної реформи тощо.

Початок о 15-й год.
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На часі2
Із засідання колегії райдержадміністрації

Політика

«Народний фронт» лідирує у рейтингу реформаторів

Передусім головуючий озвучив оновлений склад 
колегії, до якої увійшов представник від громадської 
організації Спілки учасників АТО Чортківщини Ва-
силь Кондратовець. А загалом на цьому зібранні було 
розглянуто три питання порядку денного. Зокрема, 
про підсумки роботи господарського комплексу та со-
ціальної інфраструктури району в осінньо-зимовий 
період 2015-2016 років та завдання з підготовки до ро-
боти в наступний осінньо-зимовий період доповідав 
начальник відділу містобудування, архітектури та жит-
лово-комунального господарства райдержадміністрації 
В.Петрів. Доповідач зазначив, що минулорічний опа-
лювальний сезон в районі проходив стабільно, без по-
рушень подачі теплоносіїв та надзвичайних ситуацій. 
Стабільно працювали підприємства, установи і органі-
зації житлово-комунального господарства району. На 
території Чортківщини не було проблем з постачан-
ням енергоресурсів, питання, що виникали, вирішу-
вались оперативно. У період підготовки до роботи в 
осінньо-зимовий період 2016/2017 року необхідно за-
безпечити виконання організаційно-технічних заходів, 
спрямованих на підвищення ефективності викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів та проведення 
стовідсоткових розрахунків за використані енергоносії. 
У продовження сказаного керівник району М.Сташків 
звернув увагу присутніх, що потрібно думати над тим, 
аби менше використовувати газу і переходити на аль-
тернативні види палива. Держава пропонує населенню 
ефективні програми енергозбереження, якими варто 
скористатися, адже бере на себе погашення кредиту 
від 30 до 70 відсотків. Приємною несподіванкою була 
озвучена інформація з його уст про те, що Чортків-
ський район вийшов переможцем обласного конкурсу 
з благоустрою територій. Тому можна сподіватися й на 
якісь додаткові преференції. 

Про стан виконання делегованих повноважень у 
сфері соціального захисту населення виконавчим комі-
тетом Бичківської сільської ради інформував її голова 
В.Драбинястий. Загалом цю роботу визнано колегією 
оцінкою «добре». Хоча, підсумовуючи розгляд даного 
питання, головуючий зауважив, що є окремі населені 
пункти, де не на належному рівні поставлено обслуго-
вування одиноких людей похилого віку соціальними 
працівниками, коли старенькі й гадки не мають, хто їх 
обслуговує. А значить – і таке обслуговування.

Цікавим виявилося останнє питання порядку ден-
ного – про внесення до місцевих бюджетів плати за 
землю юридичними та фізичними особами, єдиного 
податку (4-а група), проведення повної інвентаризації 
земель станом на 1 січня ц. р. та вжиті заходи по за-
лученню до оподаткування земель, щодо яких відсутні 
правовстановлюючі документи. Цікаве воно тим, що 
в. о. начальника Чортківської ОДПІ Р.Цвігун вказав 
на реальні джерела збільшення надходжень до місце-
вих бюджетів. Нерідко можна почути, що сільські ради 
скаржаться на відсутність коштів, у той же час свідомо 
занижують ставки земельних податків у десятки ра-
зів. До 1 липня згідно з чинним законодавством вони 
будуть переглядати ці ставки на наступний рік, тож 
потрібно скористатися можливістю для збільшення 
джерел своїх надходжень.

Крім цього, голова РДА М.Сташків особливо на-
голосив на питанні інвентаризації земель в районі. 
Чимало нерозпайованих земель нині перебуває в об-
робітку, у той же час за них не платиться орендна 
плата. У продовження сказаного начальник райфіну-
правління Г.Ізвєкова внесла пропозицію фіскальній 
службі щомісяця інформувати райдержадміністрацію 
про резерви надходжень від сплати земельного по-
датку. 

З усіх питань порядку денного засідання колегії рай-
держадміністрації були прийняті відповідні розпоря-
дження голови РДА.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

У першій 10-ці депутатів-реформаторів найбіль-
ше депутатів з фракції «Народний фронт»:  Ігор 
Гузь (1-е місце), Микола Величкович (3-є), Юрій 
Вознюк (5-е), Олена Бойко (7-е), Олександр Кодола 
(8-е), Ігор Васюник (9-е).

При оцінці депутатів приймалися результати їх 
голосування по 139-ти ключових законопроектах, 
які були розглянуті Радою майже за 1,5 року роботи.

«Якщо малювати портрет ідеального депутата, то 
в 2016-му він виглядає так – жінка, до 34 років, 
колишній медійник, з Буковини і член «Народного 
фронту», – йдеться у дослідженні.

Автори зазначають, що «Народний фронт» також 
наростив свій відрив від «Блоку Петра Порошен-

ка» у партійному рейтингу реформаторів з 5 до 25 
пунктів.

Найменше для реформ в Україні прогнозовано зроби-
ли члени «Опозиційного блоку». Серед лідерів партій-
них списків найгірший результат після екс-регіоналів 
показала лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко – по-
чесне 300-е місце.

Олексій ФЕРЕНЦ, 
голова районної організації політичної партії 

«Народний фронт»

Резерви для наповнення 
місцевих бюджетів є

26 травня ц. р. відбулося чергове засідання коле-
гії райдержадміністрації під головуванням її очіль-
ника М.Сташківа, за участю голови районної ради 
В.Шепети, керівників управлінь, відділів та інших 
структурних підрозділів РДА тощо.

«Народний фронт» посів перше місце в партійному рейтингу реформаторів, а члени парламентської фракції 
Арсенія Яценюка очолили рейтинг депутатів-реформаторів Верховної Ради VIII скликання. Про це йдеться у 
дослідженні VoxUkraine на основі Індексу моніторингу реформ (iMoRe).

Щонайперше гості оглянули умови лікування 
у Білобожницькому тубдиспансері – і отримали, 
треба сказати, суперечливі враження, бо, з одного 
боку, – обладнання застаріле, євроремонтів нема, 
зате – ліки безкоштовні, харчування краще, ніж де-
інде (про це повідала пацієнтка, котра побувала і 
в інших подібних закладах області), світлі просторі 
палати, прекрасна паркова зона, а головне – пер-
сонал, котрий не цурається жодної роботи (тут до-
глядають і паліативних хворих – що важко не лише 
фізично, а й психологічно). Про своє бажання пра-
цювати медики цієї лікарні заявляли не раз і на не-
дільних зборах: замало хворих, мовляв, то проведіть 
масове обстеження населення, адже такі, невиявле-
ні, котрі самі хворіють і інших заражають, є серед 
жителів району, треба лише вчасно їх виявляти, а 
на Чортківщині автомобіля з рентгенапаратом не 
було уже 6 років! Кажуть: стільки говоримо про 
збільшення кількості хворих на туберкульоз, а як 
результат – закриваємо лікувальні заклади. За це від 
імені усього колективу висловлювалися лікарі Лю-
бов Рижевська, Світлана Кубасова й ін. Районний 
фтизіатр Леся Грубенюк запропонувала, як достука-
тися до свідомості людей, що перевірки стану свого 
здоров`я слід здійснювати періодично: використову-
вати задля цього матеріальний фактор, як-от вима-
гати відповідної довідки при нарахуванні субсидій. 

Головуючий на зборах Василь Градовий чітко ви-
словив позицію депутатів облради від району: вони 
не допустять закриття закладу, це однозначно!

Бачачи таку одностайність, представники об-
ласного керівництва пішли на поступки. Але ви-
ставили умови перед головним лікарем закладу 
Михайлом Черкасовим й його підлеглими: щоб до 
вересня цього року (тоді формуватиметься бюджет 
на наступний рік, а тому саме ця дата проставлена 
у визначених термінах) можна було спостерегти по-
зитивні зміни у роботі закладу: треба працювати у 
напрямку збільшення наповнюваності лікарні, зни-
жувати енергозатрати закладу (майже чотириста ти-
сяч гривень у рік йде на оплату енергоносіїв лікарні 
на 30 ліжко-місць) шляхом утеплення фасаду, замі-
ни вікон й ін.; певного скорочення робочих місць. 
Василь Вислоцький відразу ж підтримав колектив 
заявою: він долучається до програми енергозбере-
ження встановленням п’яти металопластикових ві-
кон та придбає великий телевізор (це вже задля по-
кращення дозвілля пацієнтів).

Народний депутат Олег Барна повідав людям своє 
бачення причин виникнення даної проблеми саме 
у цьому населеному пункті та ознайомив із особли-
востями реформ, що відбуваються зараз в Україні. 
Він також заспокоїв: закривати заклад не будуть. 

Трохи вгамувавши пристрасті, що виникли після 
заяви про реорганізацію цієї лікарні у психоневро-
логічний будинок-інтернат, гості з області та інші 
високопосадовці вирушили на зустріч із ще одним 
колективом комунальної установи Тернопільської 
обласної ради – шкірно-венерологічного диспан-
серу. Тут їх чекали не лише медпрацівники, а й 
громадські активісти міста, представники районних 
організацій політичних партій – вони так вирішили 
висловити свою підтримку медикам. Про доціль-
ність збереження такого закладу в окрузі, а також 
аргументоване, з конкретними цифрами, доведен-

ня майже нульової економії внаслідок реорганізації 
(закриття) шкірно-венерологічного диспансеру в 
районі й унаслідок – створення відповідних робочих 
місць для фахівців цього профілю у райлікарні, від-
криття лабораторії й т. ін., говорив головний лікар 
обласного шкірвендиспансеру Олександр Хара. Про 
потребу збереження такого закладу в районі з при-
цілом на недалеке майбутнє – створення на базі на-
шої ЦКРЛ госпітального округу південної частини 
Тернопільської області – говорив і головний лікар 
ЦКРЛ Роман Чортківський. Останній заявив, що 
вони готові прийняти цей заклад охорони здоров`я 
під своє крило після «нарізки» округів. 

Про необхідність реформування медичної галузі 
України і, звісно, усі не надто приємні (як-то ско-
рочення штату, ліжко-місць), та вкрай необхідні для 
покращення надання медичних послуг, із орієнтаці-
єю на потреби й побажання пацієнта, у перспективі 
мовив нардеп Олег Барна. Його виступ сприйняли 
присутні вкрай емоційно, а з представниками ра-
йонної організації однієї із політичних партій депу-
тат Верховної Ради продовжив розмову поза залою 
зібрання.

Чиновники з Тернополя пропонували різні ва-
ріанти подальшого функціонування диспансеру. 
Один із них – передача райлікарні зі збереженням 
юридичного статусу особи та коштами, виділени-
ми на цей заклад облрадою на нинішній рік. Ще 
пролунала пропозиція щодо скорочення стаціонару 
лікарні (функціонуватиме лише денний). Головний 
лікар Чортківського обласного шкірно-венероло-
гічного диспансеру Тетяна Кузь висловила думку 
усіх своїх підлеглих: «Може, й слушні запропоно-
вані вами варіанти, але колектив уже стільки років 
переживає через постійні розмови про закриття лі-
карні, що до будь-яких змін ставиться з підозрою. 
Небезпідставно вважаємо, що наш заклад має право 
на функціонування, а тому згідні навіть на зміну 
місця розташування, якщо в цьому вся суть нашого 
«реформування». Поки що просимо залишити нас у 
такому статусі, як зараз, до створення госпітальних 
округів». 

Пролив світло щодо позакулісних домовленостей, 
які тягнуться чи не шість років, внаслідок яких і 
виникло питання «реформування» Чортківського 
обласного шкірно-венерологічного диспансеру, на-
звавши прізвище знаної у краї людини, керівника 
одного із навчальних закладів обласного підпоряд-
кування, депутата від району, котрий зараз очолює 
фракцію провладної партії в обласній раді, депутат І 
скликання Верховної Ради України, працівник Мі-
ністерства охорони здоров`я України, кандидат ме-
дичних наук Мирослав Мотюк. 

Депутати обласної ради Василь Вислоцький, Ва-
силь Градовий, Володимир Заліщук, Андрій Богуш 
запевнили колектив, що вони відстоюватимуть його 
інтереси, жодних підкилимних ігор!

На такій обнадійливій ноті розмови і розійшли-
ся. Та чи таким безхмарним буде день прийдешній? 
Час покаже. 

Оксана СВИСТУН

Проблема

Наші КУТОР будуть збережені
Принаймні так заявляли високі чиновники з області минулої неділі, 29 травня, перед чортківчанами. Того 

дня відбулися збори трудових колективів, які стурбовані тим, що саме їхні медичні заклади область має намір 
реорганізувати й оптимізувати, – Чортківського протитуберкульозного диспансеру та Чортківського шкірно-
венерологічного диспансеру, комунальних установ Тернопільської обласної ради. До людей із наболілими про-
блемами приїхали зі своїми варіантами вирішення ситуації народні депутати Верховної Ради України першого 
скликання Мирослав Мотюк та восьмого – Олег Барна, депутати обласної ради від Чортківщини Василь 
Вислоцький, Василь Градовий, Володимир Заліщук, Андрій Богуш, директор департаменту охорони здоров`я 
ТОДА Володимир Богайчук, радник голови ТОДА Іван Бабійчук, головний лікар Тернопільського обласного 
клінічного шкірно-венерологічного диспансеру Олександр Хара, головний лікар обласного тубдиспансеру Вадим 
Рудик, голова Чортківської райради Віктор Шепета, головний лікар райлікарні Роман Чортківський. Чи втішні 
вісті вирішили вони повідомити? Забігаючи наперед, скажу: так, новини позитивні, але певні умови перед ко-
лективами цих двох закладів виставлено.
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«Гаряча» тема

Складність гасіння пожежі полягала у тому, що 
будинок покритий металочерепицею, внаслідок 
чого важко було дістатися до місця загоряння. Та 
й уся будівля зовні утеплена пінопластом й обши-
та сайдингом. Зважаючи на це, на місце події за 
викликом «101» прибули один за одним два черго-
вих караули. Місцевим агропідприємством «Ягіль-
ниця – В» власною технікою було організовано 
підвезення води. Злагоджено працювали команди 
газовиків, медиків, енергетиків тощо. Та особли-
во хочеться відмітити місцеве населення, перш за 
все сусідів, які до прибуття пожежників кинулися 
на допомогу з відрами та іншими підручними за-
собами, встигли винести цінні речі з будинку, а 
деякі сміливці з ризиком для життя допомагали 
рятувальникам у гасінні вогню. За півгодини вда-
лося локалізувати вогнище, а за годину з лишком 
й загасити повністю пожежу. 

Причина пожежі, як і завдані нею збитки, нара-
зі встановлюються. В основному будівлю вдалося 
врятувати, щоправда, шкоди завдано значної: зни-
щено покриття добудови житлового будинку на 
площі 60 м кв. та двоповерхового житлового бу-

динку (40 м  кв.); 
пошкоджено пе-
рекриття житлової 
будівлі на площі 
50 кв. м, закіптяв-
лені стіни та стеля 
другого поверху, 
деяке домашнє 
майно тощо. Про-
те, як у нас здав-
на ведеться, усім 
миром односельці 
допоможуть по-
терпілому поволі 
відновити помеш-
кання. 

Любомир 
ГАБРУСЬКИЙ

Фото Ореста 
ЛИЖЕЧКИ

Пожежа

На допомогу – усім миром

Юристом Української Гельсінської спілки з прав 
людини (УГСПЛ) щомісяця надаватиметься громадя-
нам безкоштовна правова допомога безпосередньо у 
Чорткові.

УГСПЛ у даний час підтримує роботу мережі гро-
мадських приймалень у більшості областей України. 
Приймальня УГСПЛ у Тернополі працює за адре-
сою: вул. Живова, 11, оф. 903 (9-й поверх, примі-
щення редакції газети «Свобода»). Постійні години 
прийому – кожної середи та п’ятниці, з 14-ї до 18-ї 
год. Попередній запис за телефоном: (0352) 25 28 
60. Відтепер можливим стає отримання безкоштов-
ної юридичної консультації ще й під час виїзного 
прийому.  

Юрист тернопільської приймальні Петро Володи-
мирович ЛЮПА здійснюватиме прийом громадян 
у Чорткові кожного другого четверга місяця у при-
міщенні Чортківського місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги (вул. 
Шевченка, 54, 6-й поверх), з 10-ї до 13-ї години. 
Отримати його консультацію можна також телефо-
ном 067 92950 04 або електронною поштою (lyupa.
petro@ukr.net).

Юридична допомога

Прийом з правових питань

Відлунав Останній дзвінок… Школярі (восьми-
класники Чортківської ЗОШ № 2) вирішили від-
значити завершення навчального року відпочинком 
на природі. Компанія юнаків та юнок розмістилася 
на галявині біля річки Серет, поблизу залізничного 
моста. Не зважаючи на застережні надписи «Купа-
тися заборонено», хлопці все ж вирішили попла-
вати. У тому місці ріки, де забавлялися дітлахи, – 
надшвидка течія, коса й водоверть… 

Хлопчаків було четверо. Мабуть, хизувалися сво-
єю спритністю перед дівчатами. Зненацька один із 
них пішов під воду. Допоки двоє рятували товари-
ша, четвертий (за свідченнями очевидців) стояв на 
косі, та його збила з ніг стрімка течія, затягнувши 
у кручу води. Друзі пірнали, намагалися віднай-
ти хлопчину. Та намарно… Поспішили сповістити 
рятувальників (неподалік – рятувально-водолазна 
станція). Пошуки тривали близько 20 хвилин. Коли 
натрапили на потопельника, проведення реаніма-
ційних дій, на превеликий жаль, вже було недо-
цільним (тіло понад 1,5 год. перебувало під водою). 
Так зване біле утоплення (тобто в легені вода не 
потрапила). 

Слід зауважити, школярі міцного алкогольного 
напою не вживали (це запевняли як самі діти, так 
і свідчили рятувальники). Прикро, що соцмережі 
Інтернету кишать про це недостовірною інформа-
цією, яку поспішили викласти «писаки». Вживали 
чи не вживали – може підтвердити лише експертна 
комісія, що на часі проводить дослідження. Проте 
який би висновок вона не надала, життя хлопчині 
не повернути; воно обірвалося 27 травня, а наступ-
ного дня (28-го) йому мало би виповнитися 14… 

Тетяна ЛЯКУШ 
(за інформацією начальника Чортківської 

рятувально-водолазної станції Олександра Казьміна)    

Доволі масштабна пожежа трапилася в останній день травня у Нагірянці, свідками якої випадково стали наші кореспонденти, повертаючись з редакційного завдання. Полум`я 
охопило своїми язиками перекриття двоповерхової житлової будівлі та прибудованої до неї одноповерхової. Через щільність забудови виникла реальна загроза перекинення 
вогню на сусіднє обійстя. 

Трагедія

Бистра течія забрала життя
Висвітлення цієї проблеми по-

обіцяно читацькому колу «Голосу 
народу» давненько. Бо ж, як за-
свідчує мій співрозмовник, основні 
теми бесід між краянами упродовж 
останніх року-двох – про війну та 
воду. Конкретніше – обміліла або 
ж зникла вода в криницях, пересох 
потічок, ставок… Петро Антонович 
принагідно зазначає: «Благо, цього-
річний травень порадував дощами 
(чого, за довгостроковими прогно-
зами синоптиків й не передбача-
лось), однак в загальному тенденція 
до скорочення запасів води триває».

Звідкіля ж вона? «Дефіцит води 
вчені пов`язують в основному з 
кліматичними змінами, а також 
збільшенням забруднення навко-
лишнього середовища, – деталізує 
п. Никитюк. Додає:  – Упродовж 
найближчих 20-ти років очікуєть-
ся скорочення водних ресурсів на 
третину (!) в розрахунку на кожно-
го жителя, хоча споживання води 
в світі подвоїлось». Це, так би мо-
вити, загальні штрихи. Безрадісні. 
Не вселяє особливого оптимізму й 
ситуація власне в нашому районі. 
Загалом він вважається малозабез-
печеним щодо запасів води, хоча на 
території протікає 13 річок загаль-
ною протяжністю 237 км, маємо 72 
ставки ємністю 445 тис. м кубічних, 
78 артезіанських свердловин.

Водопостачання здійснюється з по-
верхневого стоку – це річки, водо-
йми, джерела, криниці, котрі нині є 
основним, однак вразливим, залеж-
ним від природних умов, через що 
й ненадійним джерелом водопоста-
чання. Ще одне джерело – підземні 
води, доступ до яких уможливлю-

ють артезіанські свердловини. На 
них обидвох, ось цих «китах» без-
цінного природного ресурсу, ми й 
зосереджуємо подальшу бесіду.

Отже, кліматичні умови. Вони 
вже справді стали притчею во язи-
цех. Бо ж погляньмо: два поспіль 
надзвичайно спекотних літа (не-
відомо, що ще покаже нинішнє!), 
цьогорічна практично абсолютно 
безсніжна зима. Навіть доволі до-
щова весна не спромоглася відно-
вити належний водний баланс. Світ 
волає про неминуче глобальне по-
тепління. Хоча… Петро Никитюк 
охоче спирається на власне бачен-
ня, і в цьому є логіка. Ось воно: 
циклічність кліматичних змін, по-
черговість засушливих та вологих 
років – обсягом по 3-5. Приміром, 
сьогодні переживаємо цикл сухос-
ті. Але ж потім мусить неодмінно 
настати тенденція змін! Однак все 
це – лише припущення. Нестача ж 
води наразі ґрунтується на сумар-
ності досліджень. 

Виглядає як нонсенс: Чортківське 
МУВГ апріорі має за мету експлуа-
тацію осушувальних систем. Бо, як 
твердить мій візаві, колись меліора-
тори численно набудували їх по по-
лях – в лад існуючій тоді проблемі 
осушення земель. Нині ж навпаки 
відчутно винищилась, домінує про-
блема зрошення. Вона актуальніша. 
Хоча нею свого часу клопоталися 
й управлінці – на Заліщанщині, 
Борщівщині. Й наразі предметно 
займаються в нашій області теж, 
переважно потужні аграрії. Державі 
ж така потуга не під силу – через 
брак фінансів.

І все ж у кожному негативі про-

стежується видимий позитив. Кри-
за водних ресурсів, хоч-не-хоч, а 
мусить зрушити з місця нашу за-
костенілість в плані сприймання 
наявності води виключно за не-
скінченний, вічний дар Божий. 
«Потічки, що є водними артеріями, 
замулені, захаращені і потребують 
розчищення, – наголошує провід-
ний фахівець управління водного 
господарства. – Сьогодні, як ніколи 
раніше, своє слово повинна сказа-
ти громада, адже є окремі села, де 
взагалі катастрофічне становище з 
водою». 

Вдивімося в цей фотознімок: ось 
так виглядає нині ставок в Біло-
божниці. Слугувати за збірник ме-
ліоративних вод  мав призначення 
ставок у Джуринській Слобідці із 
плесом площею 52 га, а нині – що? 
Лиш спогад – про ставки в Рома-
шівці… А що з криницями? Петро 
Антонович зазначає, що іноді ви-
стачає розчистити замулене лиш на 
півметра – і є вода! Бо багато що 
й багато де просто-напросто закап-
товано й замулено. Тож не тільки 
природні умови – всьому вина, не 
лише очікуване зволоження з небес 
– панацея, а ще й людський фак-
тор. «Майже в кожному селі є одна 
або дві артезіанські свердловини 
– надійні і безпечні джерела водо-
постачання, – мовить п. Никитюк. 
– То чому ж депутатам, активістам 
від громади не проявляти ініціати-
ву і не задіювати їх для водопоста-
чання?!». Принагідно наголошує: 
за потреби ремонту чи будівництва 
нових свердловин, проектуванні та 
прокладанні водогону спеціалісти 
управління завжди нададуть пораду 
чи консультацію. Однак за ниніш-
нього стану справ потрібна ще й ін-
спекторська служба з водних ресур-
сів – насамперед для контролю, бо 
МУВГ – так би мовити, дорадчий 
орган.

Між тим, 60-осібний колектив 
Чортківського МУВГ наразі добре 
справляється з поставленими перед 
ним обов`язками. Недарма ж облас-
не галузеве управління, за словами 
мого співбесідника, виступає «зако-
нодавцем моди» щодо виробничих 
впроваджень на тлі всієї України. 
Та от біда, що просувати ті напра-
цювання в рамках існуючого право-
вого поля важко – все впирається 
в законодавче русло. Тож спрага 
відчувається й тут: водна галузь і в 
цій площині дочікується жаданого 
зрошення…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Вода: спожиток для принца та жебрака
А й справді: вона вирівнює нас всіх, землян, – поза статками чи статусом. Своєю присутністю, своєю кіль-

кістю. Та ще й помітно вивищується над іншими багатствами земних надр: ану ж, спробуймо без води! Такий 
меседж викристалізовується в нашій бесіді з головним інженером Чортківського міжрайонного управління вод-
ного господарства Петром Никитюком власне напередодні професійного свята водників.
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Чортківщина в соцмережах

Паломництво

«Крила патріотизму» 
найкраще прищеплюють у Колиндянах!

Юрій Ковбасенко, професор, завідувач кафедри сві-
тової літератури Гуманітарного інституту Київського 
університету ім. Б.Грінченка, привітав у соцмережі пе-
реможця: «Привітаймо ученого секретаря Української 
асоціації викладачів зарубіжної літератури Світлану 
Олександрівну Дячок із перемогою у ІІ Всеукраїнсько-
му фестивалі педагогічної майстерності «Гуманізація 
освітнього простору в номінації «Крила патріотизму». 
Так, 16-17 травня у м. Херсоні на базі комунального 
вищого навчального закладу «Херсонська академія не-
перервної освіти» Херсонської обласної ради відбувся 
II Всеукраїнський фестиваль педагогічної майстерності 
«Гуманізація освітнього простору: з Україною в серці!». 
У ньому взяли участь понад 1 тис. педагогів, бібліотеч-
них працівників, практичних психологів та дітей. Серед 
переможців фестивалю у номінації «Крила патріотизму» 
є наша землячка Світлана Дячок – заступник директора 
з виховної роботи, учитель української мови та літера-
тури, зарубіжної літератури Колиндянської загальноос-
вітньої школи І – ІІІ ступенів. 

Віват справжнім триразовим чемпіонам області!
Так аплодує команді Чортківської гімназії ім. Мар-

кіяна Шашкевича сайт «Золота ПЕКТОРАЛЬ», повідо-
мляючи, що з 23 по 25 травня на турбазі «Лісова пісня» 
с. Скоморохи Бучацького району проходив фінальний 
обласний етап Всеукраїнського спортивно-масового 
заходу «Олімпійське лелеченя», де вищезгадана коман-
да виборола перше місце.

Команда гімназистів у складі 12 учнів: Віктора 
Сов`яка, Тетяни Богуш, Софії Мельничук, Вероні-
ки Нагірної, Максима Лося, Владислава Процківа, 
Ярослава Філінчука, Любомира Коцюка, Юлії Попик, 
Анастасії Базишин, Павла Пашковського та маленької 
дюймовочки Вікусі Смитанюк з гідністю представила 
місто Чортків, ставши чемпіоном області вже втретє. 
Запекла боротьба проходила у трьох номінаціях: «Пре-
зентація. «Ми – олімпійська надія України» – І місце, 
вікторина «Знавець олімпійського спорту» – ІІІ м. та 
«Зустрічна естафета» – І місце. У фінальних змаганнях 
брало участь 6 команд Тернопільської області: Креме-
нець, Бучач, Борщів, Козова, Тернопіль та Чортків. 
У загальному заліку чортківська команда вирвалась 
вперед. Отже, представлятиме Тернопільщину на всеу-
країнському рівні змагань «Олімпійське лелеченя», як 
вказано на сайті управління з питань фізичної культу-
ри і спорту Тернопільської ОДА, команда Чортківської 
гімназії ім. Маркіяна Шашкевича. 

11 червня в костелі св. Станіслава 
читатиме молитви за зцілення сестра Ліджі

Програму візиту монахині до Чорткова оголосила на 
своїй сторінці у «Фейсбук» церква Непорочного Зачат-
тя. Початок усіх зустрічей – об 11-й год., закінчення 
– близько 16-17-ї год. У програмі є Служба Божа, ду-
ховна наука та молитва в намірі присутніх. Мета ду-
ховних зустрічей із сестрою Ліджі не полягає лише у 
проведенні молитов за зцілення. Головна мета – це 
внутрішня духовна віднова кожного учасника. Тому 
сестри святого Йосифа де Сен-Марк наголошують на 
важливості участі в духовних зустрічах від початку і до 
завершення! 

Інтернет-журнал «Кредо» повідомляє, що с. Ліджі 
Пайяпілі — монахиня з Індії, яка перемогла туберку-
льоз кісток і заснувала монастир на Закарпатті. Вона 
народилася в індійській сім’ї католиків, тоді як в Індії 
домінує індуїзм. Приїхала в Київ розбудовувати мона-
шу спільноту свого згромадження, не знаючи україн-
ської мови, вперше виїжджаючи за кордон. Вона пе-
ремогла туберкульоз кісток тоді, коли вже майже рік 
не могла звестися з ліжка, а лікарі дивувалися, чому 
хвора досі жива… Зараз с. Ліджі живе на Закарпатті, в 
маленькому селі Павшино. Вона — настоятелька мо-
настиря св. Йосифа Згромадження де Сен-Марк, при 
якому діє будинок престарілих. 

У Білівській школі замінили вікна
Як повідомляє сайт Чортківської райради, планува-

лося, що в Білівській ЗОШ І – ІІІ ст. будуть проводи-
тися ремонтні роботи за кошти районного бюджету (10 
відсотків) та співфінансування з фонду регіонального 
розвитку (90 відсотків). Депутатами районної ради на 
сесії було виділено 182 тисячі гривень на ці потреби. 
Але Білівська школа не увійшла до переліку об’єктів, 
які будуть співфінансуватися за рахунок фонду регіо-
нального розвитку. Проте депутати райради вирішили 
залишити виділені для цього навчального закладу ко-
шти та спрямувати їх на заміну вікон. Внаслідок цього 
у школі замінено 45 вікон на енергозберігаючі.

Як місто до своїх іменин чепуриться
Багато інформації на цю тематику можна знайти на 

сайті Чортківської міської ради. Тут читаємо, що від-
булася чергова інспекція вулиць Чорткова, перевірено 
стан робіт на території Співочого поля в центральному 
парку Чорткова. На сьогодні там триває реконструк-
ція концертної сцени. Завершення ремонтних ро-
біт планується на липень місяць: до часу святкувань 
Дня народження міста сцена матиме накриття, будуть 
встановлені камери відеоспостереження, облаштують  
освітлення, впорядкують територію навколо сцени і у 
парку загалом. 

Водночас триває ремонт приміщень на стадіоні «Хар-
човик», зокрема санвузлів та роздягалень. Приводиться 
в належний стан газонне покриття футбольного поля.

Ведуча рубрики Оксана СВИСТУН

Радуйся, Непорочна Діво,
Заступнице наша і Хоронителько!

(слова з молитви).
18 травня ц. р. із благословенням духовного про-

відника о. д-ра Мирослава Думича 40 паломників – 
парафіян катедри Верховних Апп. Петра і Павла м. 
Чорткова – вирушили на прощу, присвячену Пре-
святій Богородиці, до Гошівського монастиря, що 
на Івано-Франківщині. 

Слід сказати, у Гошеві є два монастирі: жіночий 
– Згромадження Сестер Пресвятої Родини і на Яс-
ній Горі – чоловічий Чину Святого Василія Вели-
кого, де й побували паломники з Чортківщини, ді-
знавшись про історію їх заснування та діяльність в 
сьогоденні.

Принагідно, повертаючись додому, повернули в 
с. Погоню до храму Успіння Пресвятої Богородиці. 
Дорогою паломники виспівували маївки до Пре-
святої Богородиці, читали молитви. 

Переконані, що у таких святинях через заступни-
цтво Матері Спасителя ми сповнюємося зціленням 
як душевним, так і тілесним. 

Дорогий наш Небесний Батьку! За все, що даєш 
нам у земному житті, щиро дякуємо і засилаємо 
Тобі низький уклін, велич, честь і славу! 

Марія САВРУК, 
парафіянка катедри Верховн.

Апп. Петра і Павла м. Чорткова,
учасниця прощі

Проща до Гошівського монастиря

Третій рік поспіль організовує подібний захід  від-
діл освіти Чортківської райдержадміністрації спільно 
із Бучацькою єпархією УГКЦ. Та цьогорічний був 
особливим, адже проводився для 46 діток загально-
освітніх шкіл району, батьки яких перебували і досі 
перебувають у зоні проведення АТО. Участь у ньому 
також взяли голова райдержадміністрації Михайло 
Сташків, заступник голови РДА Іван Віват, началь-
ник відділу освіти райдержадміністрації Ірина Гулька, 
завідувач районного методичного кабінету Світлана 
Петрів, Улашківський сільський голова Володимир 
Дерій. 

Передусім у монастирській церкві була відправле-
на Свята Літургія, яку відслужив єпископ Бучацький 
Дмитро Григорак у співслужінні зі священиками мо-
настиря. Присутні щиро молилися за здоров`я дітей, 
їхніх батьків, які захищають мир і спокій на сході 
нашої країни, за Україну. Преосвященний владика 
побажав, щоб наші діти жили в мирній країні, щоб 
нарешті закінчилася війна, щоб батьки повернулися 
додому живими-здоровими і обов’язково з перемо-
гою. «Моліться за батьків, моліться за Батьківщину. 
Хай Бог вас щедро благословить на дорозі спасіння і 
дасть нам сили побороти зло».

Опісля на подвір`ї монастиря відбувся концерт, вла-
штований силами вихованців Улашківської загально-
освітньої школи І – ІІІ ст. Присутні щиро аплодува-
ли розмаїтим дитячим талантам, які справді вражали 
своєю мастерністю. Тож керівник району М.Сташків 
у своєму вітальному слові висловив побажання, аби 
такі концерти відбувалися на районній сцені, подяку-
вавши організаторам свята. А ще – звернувся до ді-
точок, щоб подякували своєму татові, який є героєм, 
і матерям, на плечі яких випав сьогодні весь тягар ви-
ховання. Побажала дітям і всім присутнім, щоб мали 
у своєму серці віру, надію, любов, щоб над нашими 
головами завжди було мирне небо, й начальник від-
ділу освіти РДА І.Гулька. По закінченні святкового 

дійства для дітей учасників АТО завдяки меценату, 
депутату обласної ради Василю Вислоцькому був ор-
ганізований солодкий стіл. Завершилося це прекрас-
не свято спільним знімком на пам’ять та випуском у 
небо голубів – птахів, що символізують мир і любов.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Свято

Бог потребує святих дітей
31 травня на території Улашківського монастиря відбулося свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей



6 червня. Тривалість дня – 16.17. Схід – 4.48. Захід – 21.05. День журналіста

№ 22 (8570), 3 червня 2016 року

5Акценти

З конверта

РеномеНа конкурс імені П.Шептицького

Візит

Тут досвідчені педагоги навчають дітей селян 
музичної грамоти. Вихованці школи завжди тішать 
односельців змістовними концертами. І цього разу 
за доброю традицією святковий концерт відкрили 
юні вихованці дитячого садка «Сонечко» під ке-
рівництвом виховательки Антоніни Колівошко. 
Був музичний дарунок від дитячого хору музичної 
школи під керівництвом Тетяни Шеремети. Співа-
ли солісти Анастасія Ріба, Іра Колівошко, Анаста-
сія Пліско, викладач школи Ольга Коцюк. Тішили 
мистецтвом виконання ансамбль бандуристів та ді-
вочий вокальний ансамбль,  ансамбль танцюристів 
– цілою низкою запальних українських танців, хо-

реографічними композиціями, а ще – юні баяніс-
ти Василь Брийовський та Олександр Громоцький. 
Завершився концерт виступом духового оркестру 
Джуринської та Пробіжнянської музичних шкіл під 
керівництвом Мирона Шеремети та Ігоря Гургача.

Попри негаразди в суспільстві, наші краяни з 
оптимізмом дивляться в майбутнє: працюють на 
землі, виховують своїх дітей, злагоджено функціо-
нує соціально-культурна сфера на селі.

Іван БІЛИК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

с. Джурин

Про цю непересічну подію – ІV етап ХХІ Всеукра-
їнської учнівської олімпіади з історії на базі Чорт-
ківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 
О.Барвінського – вже голосила районка. Про її ста-
тус, журі, учасників та гостей. Про гостинність власне 
господарів. Однак про останнє – скромно й побіжно 
(бо то ж – наші). Та по перебігу двох місяців відтоді, 
власне під завісу навчального року, випала нагода зно-
ву згадати ту подію – до цього спонукала книга від-
гуків про олімпіаду, в котрій – ціле жниво вдячності, 
добрий оберемок зичень та пригорщі поцінувань. А ще 
– безмежжя щирості.

Гортаємо журнал: в рядках – розмашистих та гус-
тих-густих – сконцентрувалось означення реноме 
нашого навчительського вишу (гордимось, бо ж зем-
ляки!). «Перебування цьогорічного зібрання знавців 
історії в Чорткові – місті, відомому своїм багатим 
минулим, робить його особливо пам`ятним. Колек-
тив педагогічного коледжу зумів створити дружню 
атмосферу, надзвичайно сприятливу як для роботи 
журі, так і для учасників олімпіади…» (Оксана Кар-
сіна, заступник голови журі). «Приємно вражена 
організацією і проведенням, особливо колективом 
Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського на чолі з директором Романом 

П а х о л к о м » 
(Г.Хлібовська, 
член журі).

Добра й 
процвітання 
н е в е л и ч к о -
му містечку 
на перетині 
трьох історич-
них областей 
– Галичини, 
Волині й По-
ділля, що вра-
зило своєю 
гостинністю і 

доброзичливістю, а також колективу педагогічного 
коледжу – взірцю відповідальності, організованості 
та професійної майстерності, який очолює творча 
людина з необ`ємною енергією – Роман Пахолок, 
палко назичив ще один член журі олімпіади, за-
служений працівник освіти України, вчитель історії 
та правознавства НВК № 11 м. Бахмут Донецької 
області В.Сутковий. «Все приємно вражає: дизайн 
подвір`я, навчального корпусу, виставка творчих 
робіт… Щиро вдячні за комфорт, людяність, про-
фесіоналізм, добрий настрій, відкритість – та хіба 
все перелічиш?» – то думка секретаря оргкоміте-
ту Т.Гребенчук. Поцінування харизми керівника 
коледжу Р.Пахолка – в цих же рядках, а також – 
Л.Качуровської, керівника команди Миколаївщи-
ни. Захоплення «поетикою творчої душі директора, 
який власним прикладом демонстрував кращі якості 
Людини, Господаря, Творця» висловлює в зостав-
лених враженнях директор ДНУ «Енциклопедичне 
видавництво» А.Киридон. Провідником сучасності 
назвав Романа Пахолка кандидат історичних наук, 
доцент Прикарпатського національного універси-
тету ім. В.Стефаника Микола Вітенко, а коледж – 
«острівцем надії, любові, віри та миру»; Атлантом 
олімпіади – її учасники з міст Рівне, Шостка.

«Я відкрив 
нову Україну 
– Тернопіль-
щину, щирих, 
добрих, віру-
ючих людей, 
патріотів, гос-
тинних та про-
стих. Дякую, 
о б о в ` я з к о в о 
повернусь!» – 
такі пристрас-
ні враження 
за підписом: 
А.Пікалюк, м. 
Умань Чер-
каської обл. 
Закохалась у 
«файне міс-
то Чортків» 
команда Дні-

пропетровської області. «Гостем № 1» відчули себе 
команди Полтавської та Одеської областей. «Спа-
сибі за можливість пірнути в історичну минувшину, 
відчути дух часу, яким дихає місто Чортків» – так 
мовив учень Семенівської гімназії з Чернігівщини 
М.Левченко.

Загалом добродушним ставленням, позитивною 
енергетикою приємно вражені доктори й кандидати 
історичних наук – професори, доценти вишів, вчені 
секретарі, вчителі та учні – учасники олімпіади, їх 
батьки. Ті відгуки громадяться поруч і їх географія – 
всенька Україна. Нам видалось за потребу передати 
в оригіналі власне враження учасників зі сповитого 
вогнем Донбасу (й російськомовного теж): наре-
шті він українізується, аж тепер. Ті слова особливо 
щирі, пристрасно гарячі. Вчитаймось.

Анна БЛАЖЕНКО

У Чортківському педучилищі був недобір. Наш 
учитель малювання М.Тинников розповідав, як 
вони, викладачі училища, ходили пішки від села до 
села, агітуючи старшокласників вступати. Зустріча-
лися з директорами шкіл, вони давали педагогам 
адреси найкращих учнів – і ті вже йшли до них до-
дому. Приїхали якось агітатори й у моє село Кри-
веньке. Прийшли до Ганни Коломиї. Її мама дуже 
зраділа й відразу сказала: «Ганю, пошукай у бабу-
синій скрині шовкову блузку та віднеси її до Софії 
Топольницької (це моя мама, вона була кравчинею 
– Авт.), нехай перешиє на тебе, щоб ти мала в чому 
до училища ходити».

Пригадував наш учитель, як ходили вони при-
дністровськими селами Заліщицького району, що 
межували з Чортківським. І в кожній хаті їм від-
мовляли, бо не було в дітей пристойного одягу, 
щоби в місті вчитися, або ж треба було менших 
дітей бавити чи працювати, бо господарка велика. 
Викладачі поволі втрачали надію набрати, як тепер 
кажуть, абітурієнтів. До останньої хати за списком 
вже нікому не хотілося йти. Та наш вчитель малю-
вання все ж наважився й пішов.

– Ой, як добре, що ви нам про це сказали! – ра-
дісно вигукнула господиня. – Як добре, що в Чорт-
кові є таке училище, де можна на вчительку вивчи-
тися! Моя Ганнуся так хоче бути вчителькою, – й 
на радощах міцно обняла вчителя. 

А коли Ганнуся вже була студенткою, її мама 
пішки прийшла до Чорткова і принесла викладаче-
ві, котрий повідомив про училище і запросив туди 
доньку, повну сумку сиру, сметани та різних до-
машніх харчів.

Нині це багатьом видасться дивним і навіть 
смішним, бо час і люди змінюються. А та Ганнуся 
закінчила училище, педінститут, аспірантуру і, бу-
дучи вже викладачем педагогічного вишу, приїзди-
ла до Чортківського педучилища та вкотре дякувала 
М.Тинникову, що повідомив їй про навчальний за-
клад, де вона змогла здобути омріяну професію.

У наш час мами не дістають з бабусиних скринь 
старих блузок для своїх доньок. Доньки ходять у 
вишуканому одязі, з яскравим макіяжем та наро-
щеними нігтями. Ні, це не докір. Просто часи змі-
нилися. Не хочу критикувати сучасну молодь, адже 
вона талановита. Молоді люди роблять наукові від-
криття, наша молодь зі зброєю в руках захищає рід-
ну землю від ненависного ворога і гине на полі бою 
в розквіті сил.

Та дуже шкода, що в Україні молодь нині не ба-
чить майбутнього. Пригадую, як я за скеруванням 
поїхала працювати на Львівщину. На серпневій на-
раді нас, молодих вчителів, радо вітали, грав духо-
вий оркестр і завідувач відділу освіти вручав вчите-
лям-початківцям гроші, так звані підйомні. Ми ще 
не працювали, а нам держава вже платила.

Нинішнім випускникам важко знайти роботу. 
Треба мати зв`язки і викласти чималу суму. Тому й 
змушена освічена, талановита молодь їхати в чужі 
країни і працювати там на різних роботах. Це жах! 
Дипломи їхні вдома припадають пилом. Та й чи 
стануть колись у пригоді?! Невідомо…

Марія ПОЖАРНЮК, 
с.Кривеньке

Минулої середи, 25 травня, у нашому місті побу-
вала група представників ЗМІ з Республіки Поль-
ща. Поляки оглянули Чортківський замок, костел 
св. Станіслава та площу Ринок. Даний візит від-
бувся у рамках прес-туру по туристичних об’єктах 
області для польських журналістів. Поляки, окрім 
нашого району, подорожували також Бучацьким, 

Заліщицьким, Збаразьким, Кременецьким та Тере-
бовлянським. З туристичними перлинами Терно-
пілля польські журналісти знайомились протягом 
трьох днів – у період з 24-го по 26-е травня. У по-
їздці їх супроводжували місцеві ЗМІ та працівники 
відділу у справах туризму Тернопільської ОДА.

Фото Оксани СВИСТУН

До училища – в бабусиній блузці
У післявоєнні роки минулого століття в Західній Україні не вистачало вчителів. Тому сюди скеровували зі 

сходу випускників педагогічних вишів.

Музичні дарунки односельчанам
Теплої травневої неділі Джуринський сільський будинок культури виповнили колишні та нинішні працелюби, 

матері, бабусі, сільська молодь. Святковий концерт для односельчан влаштувала місцева музична школа, що 
працює вже понад 35 років, а ініціатором його став її багатолітній директор Мирон Шеремета. 

Польські журналісти оглянули краєвиди Чорткова

Вогню олімпіади 
не згаснути
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Новинар Знай наших!

Веловікенд

Напомпувавши колеса, маститі ве-
лосипедисти та й велолюбителі (а їх 
була незчисленна кількість, і, до речі, 
не лише чортківців, а й гостей міста!) 
залюбки взяли участь у насиченій про-
грамі активних прихильників «незага-
зованого колесового» спорту. 

А програма проведення й справді 
була різноманітною та дуже цікавою: 
28 травня – велопарад містом; вело-
квест, у часі якого учасники кількох 
команд вирішували логічні завдання, 
будували оптимальні маршрути пере-
міщення та шукали підказки; велокон-
курси для дорослих і дітей (для тих, 
хто з велосипедом і для тих, хто без); 
флешмоб «Велосипед»; лотерея, «смач-
ний перекус» – велошоу від місцевих 
хлопців на BMX; а наступного дня – 
крос-кантрійна гонка «Чортківський 
Перевал». 

«Чого хотіли люди в Древньому Римі 
(?), – як зазначає один із організато-
рів «роверного» свята, активний гро-
мадський діяч і безпосередній учасник 
дійства Олексій Гуска,  –  хліба та ви-
довищ!

На нашому Велодні були і хліб, і до 
хліба… Й усе це завдяки щедрій допо-
мозі наших спонсорів». 

Організатори так званого веловікен-
ду вельми вдячні благодійникам міста 
Чорткова: магазинам дитячих това-
рів «ФАНТАЗІК», спортивних товарів 
«СПОРТСВІТ», техніки та електроніки 
«КОМП’ЮТЕРНИЙ ВСЕСВІТ», ґа-
джетів «ЖЖУК»; музею-їдальні «ПАН 
ЧАРТКОВСЬКИЙ»;  піцерії «ПРЕ-
СТО». Щира дяка Володимирові Тихо-
вичу та Віталію Попову за фільмування 
(квадрокоптером і  відеокамерою) «ро-
верового» дійства. 

Кожен із бажаючих – учасників ве-

ловікенду – мав нагоду стати «фільмо-
зіркою». 

Велодень у Чорткові відбувся! Від-
радно, що в ньому взяли участь не 
лише наші краяни, а й гості з Терно-
поля, Кам’янця-Подільського, Буча-
ча, Борщівщини та Гусятинщини. Та 

це – не кінець! Попереду –  спільні 
веломандрівки, конкурси, фестивалі, 
зустрічі, акції та й просто здоровий 
відпочинок.

Тетяна ЛЯКУШ 
(фото та інформація 

Олексія ГУСКИ)

Експозиція вмістила понад пів-
сотні гобеленів п. Тетяни: частина 
з них – давні, інші – нові, тобто 
створені впродовж останніх від часу 
спільних з чоловіком виставок в 
тому ж Тернополі (2000 року) та у 
Львові (2004-й) – місті їх студент-
ської юності – обидвоє навчались у 
Львівському інституті декоративно-
го та прикладного мистецтва. Пан 
Михайло представив близько десят-
ка робіт – виключно нових. Потре-
бу у виставці Тетяна Витягловська 
сформувала в нашій бесіді так: «За 
цих п`ятнадцять років підросло нове 
покоління, котре будуватиме нову 
Україну. Звідсіля й ретроспективна 
колекція плюс нові роботи». 

Провадив презентацію голова 
ТОО НСХУ Ігор Дорош. І недарма 
нарік її родинним святом – не через 
причетність до нього двох – чолові-
ка й дружини, а справді творче коло, 
зорганізоване власне їх іменами. Бо 
ж загостили друзі мистецького по-
дружжя зі Львова й Івано-Фран-
ківська, Києва та Черкас, навіть з 
Чикаго, Бучача й Кременця, а що 
вже казати про Тернопіль. Член-
ство Спілки, митці, шанувальники 
і просто цікаві, небайдужі люди. 

Най-найчуттєвішим для п. Тетя-
ни (та й присутніх загалом) вида-
лось мовлене слово з уст їх донечки 
Анастасії, котра наразі навчається в 
магістратурі одразу двох вишів міс-
та Лева – тамтешньої політехніки та 
Франкового університету. Настя так 
і прорікла: «Почуваюся в цій залі, 
наче увійшла до свого дому… Адже 
я виросла серед цього всього!». І ще 

мою візаві справді схвилювало живе 
споглядання їх мистецьких робіт мо-
лодим подружжям з дитятком на ру-
ках – не «зав`язаного» плетивом по-
всякденних проблем на виживання, 
а незборимою спрагою новизни… 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Надії САСАНЧИН

Франкова свіча – на Донбасі
Упродовж 19-20 травня у Слов`янську, в Донбась-

кому державному педагогічному університеті, прохо-
дила всеукраїнська науково-практична конференція 
«Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення», при-

свячена 160-річчю від дня 
народження Великого Ка-
меняра. Робота конференції 
тривала в рамках 4-х секцій. 
Зокрема, в площині першої 
з них – «Філософсько-сві-
тоглядні основи творчості 
І.Франка» – мав доповідь 
наш колега по перу (бо ак-
тивний дописувач «Голо-
су народу»), член НСЖУ, 
кандидат історичних наук, 
викладач Чортківського 
економічного коледжу еко-
номіки й підприємництва 
ТНЕУ Ярослав Дзісяк. Тема 
доповіді доволі цікава – 
«Іван Франко як дослідник 
Біблії».

Матірні образи – в сільраді
На віддану службу селянській громаді в Мухавці, 

окрім покликання та благих намірів, працівників 
тамтешнього орга-
ну місцевого само-
врядування благо-
словлять ще й оці 
дихаючі особли-
вою енергетикою, 
намолені впродовж 
століття «з гаком» 
(бо з іконостасу 
зі старої церкви), 
вкриті сусальною 
позолотою образи. 
Їх ми вгледіли у 
Мухавській сіль-
ській раді, а передісторію лику Спасителя та Бого-
родиці розгорнув у слові Мухавський війт Михайло 
Хвалибога. Нагадаємо: Мухавка славна ще й своїм 
музеєм батьківської ікони.

Благословляючі начала свидівчан
Сільська вулиця, аби розгалузитись надвоє, неначе 

впирається в таке видиво: давній символ християнства  
з розп`ятям та погруддя Батька українства – Велико-
го Кобзаря. Ці начала – на підвищенні, укладеному 

новітнім по-
криттям, в такій 
же оздобі й сам 
постамент, ма-
ленька огорожа. 
Такі втішні об-
рії з вдячністю 
поціновує Сви-
дівський сіль-
ський голова 
Богдан Сорока: 
до віднови ось 
цих духовних 
першоджерел 
доклалося ке-
рівництво ПАП 
«Фортуна» пе-
редовсім в особі 
директора Ігоря 
Фрича.

Ведуча 
рубрики 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Вікторія далася Вікторії
Нехай дарує вибагливий читач за ось таку тавтологію. Однак таки наша дев`ятилітня мисткиня зі Завод-

ського з переможним ім`ям Вікторія Ліщинська стала однією з переможниць (в області їх двоє) ХV, ювілейного  
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої». 

За словами її навчительки, ви-
кладача Заводської школи мистецтв 
Тетяни Витягловської, учні цього 
мистецького навчального закладу 
щороку беруть участь в конкурсі. 
А дійти до його фінального етапу, 
де представлялися роботи учас-
ників у номінаціях «Образотворче 
мистецтво» та  «Декоративно-при-
кладне мистецтво», як і зазвичай, 
було справою непростою. Адже 
вони «просіювались» через погляд-
«сито» надзвичайно талановитого і 
настільки ж вибагливого журі – ху-
дожньої ради з числа маститих мит-
ців: з-поміж 240 учасників призер-
ства дісталося лише 36. 

Дев`ятирічна Віка, учениця 
3-го класу школи мистецтв, пред-
ставила роботу в новітній техніці 
воскографії під назвою «Вечірня 
зіронька встає, донька вечерю 
подає» (за Шевченковим твором 

«Садок вишневий коло хати»). І 
отримала Диплом з рук заступ-
ника міністра культури України 
Ростислава Карандєєва (на знім-
ку вона в цю мить разом зі сво-
єю навчителькою Тетяною Витя-
гловською).

До слова, перемога Віки вдало 
лучиться з низкою творчих здо-
бутків учнів цього мистецького 
закладу. За словами п. Тетяни, ро-
боти її учнів вже пройшли відбір 
на обласному етапі й незабаром 
очікуються підсумки на столично-
му щодо участі у Всеукраїнському 
конкурсі дитячого малюнка про-
типожежної тематики, влаштова-
ного редакцією журналу «Пожеж-
на та техногенна безпека». Взяли 
участь і в міжнародному конкурсі 
«Печери очима дітей» – отрима-
ли призи відразу за два ІІ місця. 
Отож, ужинки є й надалі, вірить-
ся, множитимуться.

Подіум

Світ крізь призму одухотвореності
Мистецтвом, що випереджає сучасність, «охрестили» виставку митців справді високого карбу – подружжя 

Тетяни та Михайла Витягловських у соцмережах одразу по її відкритті. Виставку влаштовано в Тернополі, в 
артгалереї обласною організацією НСХУ, членами котрої є наші земляки. Не раз і не двічі районка розповідала 
про творчість талановитого подружжя, та все ж защораз бракує слів, аби передати почування від побаченого. 
Та й хіба можливо це? Варто нагадати, що п. Михайло вдало вправляється в дерев`яній пластиці, водночас за-
ймаючись й живописом. Пані Тетяна – то незбагненний світ ручного ткацтва, батика, малярства.

Велосипедне видовище
Минулих вихідних, 28-29 травня, у Чорткові відбувся надзвичайний вікенд – 

Велодень і велоперегони «Чортківський перевал».



8 червня. Тривалість дня – 16.19. Схід – 4.48. Захід – 21.07.  Іменини святкують Георгій, Карпо
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Випускник-2016

Останній дзвінок на рідному 
шкільному подвір`ї… Прощальний 
випускний вечір в колі одноклас-
ників, учителів, батьків… Зустріч 
сходу сонця і загадані бажан-
ня у перших його променях, що 
обов’язково мають справдитися… 
Кожен з нас, дорослих, пережив ці 
прекрасні неповторні миті у своє-
му житті. Ті незабутні хвилини ра-
дості, коли здається, перед тобою 
відкриті всі шляхи-дороги. Тільки 
користайся ними. Минулих вихід-
них подібні відчуття переживали 
цьогорічні випускники-2016.

Саме вони, ці юнаки і юнки, 
одягнені у вишиванки та білі фар-
тушки і бантики, були головними 
дійовими особами на святкових 
шкільних лінійках з нагоди Свя-
та Останнього дзвоника. Саме 
на їхню адресу звучали дотепні 
щирі вітання першачків і пісні 
про рідну альма-матер, виклика-
ючи непрохану сльозу за безтур-
ботними шкільними буднями, та 
напутні слова суворого директора, 
який сьогодні видається найдо-
брішою людиною на світі. Саме 
цим сімнадцятирічним легіням 
на заздрість молодшим товари-
шам було дано право закружляти 
у шкільному вальсі з красуня-
ми-однокласницями. І ось вона, 
незабутня мелодія останнього 
дзвоника, що упродовж довгих 
одинадцяти літ кликала їх на уро-
ки та перерви, а тепер прощається 
з ними назавжди, з неповторним 
казковим світом дитинства… 

А вже наступного дня по всій 

країні відбулися випускні вечори. 
У Чорткові велелюдне свято ви-
пускників традиційно влаштову-
ється на центральній площі міста, 
де головні винуватці урочистостей 
неквапом роблять коло пошани до-
рогою, встеленою пелюстками тро-
янд, крізь мереживо вишитих руш-
ників, якими благословляють їх у 
доросле життя батьки. Не впізнати 
вчорашніх безтурботних бешкет-
ниць та бешкетників за вишукани-
ми сукнями та елегантними смо-
кінгами. Вони – вже не діти, адже 
у руках – омріяний атестат зрілості, 

що дає перепустку в доросле життя. 
Тож нехай воно у них складеться 
щасливо. Нехай на їхньому шляху 
ніколи не буде горя і сліз. Нехай 
вони відчувають гордість від того, 
що народилися українцями і вияв-
ляться потрібними своїй Батьків-
щині, а не змушені шукати кращо-
го життя десь у засвітах. 

Нехай вам завжди усміхається 
пані Фортуна, дорогі випускни-
ки-2016!

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

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

Мар`яну Василівну ГОДИНЮК.
Ти світла, 
             сонячна, хороша,
Красива, мила, молода.
Нехай вплітаються 
              у коси
Щасливі й радісні літа.
Нехай горять 
              у Твоїм серці
Любов родинна і тепло,
Щоб тільки добре, 
щире, чисте
У Тебе все 
           в житті було.

Її звати Марія Ми-
рончук. Навчається 
ця тендітна красуня-
розумниця у сьомо-
му класі, в гімназії ім. 
М.Шашкевича. Ми з 
нею познайомилися за-
вдяки віршам, які вона 
разом із батьком при-
несла у редакцію. Отой, 
перший, був присвяче-
ний нашим воїнам-за-
хисникам, що на сході 
бережуть наш край. 
Сором`язливо знітив-
шись, зізналася, що у 
неї ще є віршовані ряд-
ки, багато – про Украї-

ну, любов до рідної землі. Є у доробку Марійки ві-
рші-роздуми про життя, вічні цінності, віру в Бога. 
Та більшість все ж про природу, птахів, рослин, бо 
їй так подобається спостерігати, як росте травичка 
у гаю, слухати спів соловейка, щебетання синички. 
До вашої уваги один із поетичних творів Марійки: 

Стою в гаю сама. Довкола оглянуся. 
В далекій долині водиця хлюпоче,
Соловейко в гаю співає охоче,
Травичка хитається на теплому вітрі
І птиця високо літа у повітрі.

Як дивлюся – радію: красива природа!
Милує око ота неземна врода,
Що дав світові Бог.
Подивись от на калюжу: ніби просто брудна вода,
А насправді, мій любий друже,
В калюжі відбиваються небеса.
А хмари?! Вони – не просто скупчення пари,
Вони можуть вас дуже здивувати.
Адже то є художники без визнання,
Малюють шедеври вони навмання.
От вийшла я якось вранці, 
А на небі хмаринки барвінком в`ються.
У квіточці кожній теж є краса, 
Особливо, коли прикрашає їх перлина-роса…
Уся Земля прекрасна – ти тільки придивись!
Марійка каже, що вірші пишуться тоді, коли є 

натхнення. А ще вона грає на фортепіано, 6 ро-
ків займається в музичній школі. Любить малювати 
графічні малюнки олівцем для свого задоволення, 
знову-таки, переважно на природну тематику. До 
снаги дівчинці виготовляти різноманітні подарун-
ки, листів, паперові квіти своїми руками. Це нази-
вається тепер модним словом «хендмейд».  Творчі 
задумки, однак, не заважають дівчинці у навчанні 
– вчиться вона на найвищі бали. 

Ось така вона, Марійка Мирончук, дівчинка з 
тендітною душею.

Оксана СВИСТУН
Фото автора

Щиро вітаємо з 45-річчям від Дня народження 
директора ТОВ «Скородинський фільварок» 

Володимира Михайловича ЧАЙКУ.
З цієї світлої нагоди адре-

суємо Вам найщиріші вітання 
і від всього серця шлемо такі 
побажання:

Нехай Господь дарує многа літ 
Без прикрощів, 
       без заздрості, без болю, 
Хай сонечко любові 
                    цілий рік 
Освітлює щасливу Вашу долю. 
Хай Матінка Пречиста 
            ні на мить 
Із Вас Покрову Свого не знімає, 
Нехай завжди у всьому Вам щастить, 
Ніколи хай Ваш Ангел не дрімає. 
В родині і в душі щодня 
Хай буде сонячна погода, 

Нехай небесні блага і земні 
Від Господа Вам будуть в нагороду
За Вашу працю, серце золоте, 
За вболівання щирі 
       і за віддане служіння колективу.

З повагою – колективи ТОВ «Скородинський 
фільварок» та ТОВ «Серет-Інвест».

3 червня святкує своє 25-річчя чарівна, мила 
жінка, кохана дружина, турботлива матуся

Марійка ШТИНИК
зі с. Косів.

Нехай трояндами цвітуть 
               літа прекрасні, 
Нехай здійсняться тисячі бажань, 
Бажаємо Тобі ми тільки щастя 
Та здійснення всіх мрій 
                     і сподівань. 
Будь завжди здорова, 
                 кохана, багата, 
Хай кожен день Тобі 
               буде як свято. 
Хай усміхаються сонце й удача,
І тихе жіноче омріяне щастя.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога.

З найкращими побажаннями – чоловік 
Михайло, синочок Андрійко, мама 

Богдана та Євгенія, тато Ярослав 
і Микола та вся родина.

Прощавай, казковий світ дитинства!

Нова генерація

Дівчинка із ніжною душею

Керівництво та депутатський корпус 
Чортківської районної ради щиро вітають 

з ювілеєм депутата районної ради
Петра Михайловича ЧАЙКУ.
У день ювілею, 
              в прекрасний час,
Щирі вітання прийміть від нас.
Щоб злагода й мир 
          панували в родині,
Щоб щастя всміхалось 
           при кожній годині.
Хай обминають біль і тривога,
Хай стелиться довга 
             життєва дорога.

Здоров`я міцного
 і щастя без краю,
Усього найкращого 
                  щиро бажаєм!

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

Григорія Мирославовича ГОРЯЧОГО.
Нехай цвітуть 
  під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, 
         чиста і висока,
Щоденно хай 
        до хати заверта.
Бажаємо здоров`я, 
          сонця у зеніті,
Любові, доброти 
        і щастя повен дім.
Нехай у серці 
        розкошує літо
І соняхом квітує золотим.



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 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 ПРОФIЛАКТИКА 
15.25 Х/ф «Анничка» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Орегонський 
путiвник 
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, 07.40, 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 М/ф «Козаки. Футбол» 
09.30, 10.55, 12.20 
«Мiняю жiнку - 6» 
14.40 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.40 «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 «Година пiк» 

ІНТЕР
06.10 Док.проект 
«Склад злочину» 
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 Т/с 
«Птаха у клiтцi» (16+) 
12.25 Т/с «Птаха у клiтцi» 
13.20 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.20 «Жди меня» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Серафима 
Прекрасна» 
22.35 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
10.50, 18.15 «Пiснi 
нашого краю» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Ми - українськi» 
17.45 «Iноземна 
для дiтей» 
18.25 «Вишневi усмiшки» 
18.30 «Cад.Город.Квiтник» 
19.30 «Урок... для батькiв» 
20.00 «А у нас кiно знiмали...» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.45 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.45, 15.50, 18.50, 21.25, 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
11.00, 16.10 Дитяча 
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Програма телепередач8

9 червня. Тривалість дня – 16.21. Схід – 4.47. Захід – 21.08. Вознесіння Господнє

7 червня, вівторок 8 червня, середа 9 червня, 6 червня, понеділок
УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.40, 00.20 Телемагазин 
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 Д/с «Обличчя 
Америки» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.40 Казки Лiрника Сашка 
13.50 Школа Мерi Поппiнс 
14.15 Суспiльний унiверситет 
14.50 Ювiлейний вечiр 
диригента В. Гуцала 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Травма» 
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, 07.40, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 М/ф «Козаки. Футбол» 
09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 6» 
14.40 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.40 «Найкращий ресторан з 
Русланом Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана - 4» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Вiдьма» 
22.00 «Мiняю жiнку - 11» 
00.00 Х/ф «Ледi» 

ІНТЕР
06.05, 11.10, 12.25 
«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, 22.35 Т/с «Доярка 
з Хацапетiвки 3» 
13.30, 14.20 «Судовi 
справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Серафима 
Прекрасна» 
00.15 Т/с «Правдива iсторiя 
про Червонi вiтрила» 

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» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте здоровi» 
15.15 «Просто неба» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Дiловий ритм» 
17.30 «ПрофStyle» 
18.25 «Вишневi усмiшки» 
18.30 «I.Миколайчук.
Спадщина» 
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 
08.00 Програма 
«Євромакс» 
08.30 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 

12.40 Програма 
«Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 «Onuka», концерт 
14.00 Х/ф «Кришталевий 
камiнь» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
«Формула здоров’я» 
22.40 Х/ф «Вихiд у рай» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 16.35 Т/с «Шулер» 16+ 
11.50, 13.20 Х/ф «Небезпечна 
людина» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Вiддiл 44» 
16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Вололимирська, 
15» 16+ 
22.20 Т/с «Демони» 16+ 
23.05 Х/ф «У смертельнiй 
небезпецi» 16+ 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Зiркове життя» 
09.40 «Х-Фактор - 6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-5 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс» 
00.40 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.05, 18.00 Абзац! 
06.00, 07.15 Kids Time 
06.02 М/с «Кунг-фу 
Панда: Легенди крутостi» 
07.17 Т/с «Друзi» 
10.55 Т/с «Щасливi 
разом» 
17.00, 18.55, 20.00 Хто 
зверху 
21.50 Х/ф «Будинок 
великої матусi 2» 16+ 
23.50 Х/ф «Холостячки у 
Вегасi» 18+ 

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, 15.30, 21.00 Т/с 
«Просте життя» 
18.00 Т/с «Катине 
кохання» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
07.35, 02.30 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.00 
«Спецкор» 
09.00, 23.30 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Гуге - загублене 
царство Тибету» 
10.25 Д/п «Iнженернi 
iмперiї. Єгипет» 
11.20 Д/п «Помста 
природи» 
12.20 «Вiдеобiмба» 
13.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.50, 00.00 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.40 Х/ф «Панiка» (16+) 
19.20 «Люстратор 7,62» 
20.00 Х/ф 
«Американський 
кiкбоксер» (16+) 
22.00, 00.50 Т/с 
Прем’єра! «Олiмп» (16+) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55 Про головне 
09.45 Д/с «Обличчя 
Америки» 
10.40 Вiкно в Америку 
11.00 РЕ:ФОРМА 
11.30 Вiйна i мир 
12.10 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Як це? 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.35 Надвечiр’я. Долi 
16.35 Свiтло 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Травма» 
20.30 Люструвати не 
можна залишити 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
22.40 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, 07.40, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 М/ф «Козаки. Футбол» 
09.30 «Мiняю жiнку - 6» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 7» 
14.40 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.40 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 4» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Вiдьма» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу 2016» 

ІНТЕР
05.30, 11.00, 12.25 
«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, 22.30 Т/с «Доярка 
з Хацапетiвки 3» 
13.25, 14.20 «Судовi справи» 
15.40, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Серафима 
Прекрасна» 
00.15 Т/с «Правдива 
iсторiя про Червонi 
вiтрила» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «I.Миколайчук.
Спадщина» 
10.20 «Край, в якому я живу» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
14.55 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.30 «ПрофStyle» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.35 Д/ф «Євген Патон. 
Щедрiсть таланту» 
18.25 «Вишневi усмiшки» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.30 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Гомер» 16+ 

година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.10 Х/ф «Лес 
Паттерсон рятує свiт» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
17.30 Програма 
«Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма 
«Сiльський календар» 
22.35 Х/ф 
«Бек - нiчне бачення» 16+ 

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.15 Без гальм! 
10.50 М i Ж 
11.20 Дивитись усiм! 
11.40, 13.20 
Х/ф «Головний 
пiдозрюваний» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Вiкiнги» 16+ 
16.20 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв» 16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Кримiнальна 
Україна 
21.20 Т/с 
«Вололимирська, 15» 16+ 
22.20 Свобода слова 

СТБ
06.45, 16.00 
«Все буде добре!» 
08.50 «Зiркове життя» 
09.30 Х/ф «Довгоочiкуване 
кохання» 
11.25 Х/ф «Мама 
мимоволi» (16+) 
14.00, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.45 «Доньки-матерi» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.52 Х/ф «Безодня» 
10.45 Х/ф «Угода з 
дияволом» 16+ 
12.45 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Дешево i сердито 
20.05 Ревiзор 
23.05 Страстi за ревiзором 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.15 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
11.45 Т/с «Черговий лiкар» 
13.40, 15.30 Т/с «Я поруч» 
18.00 Т/с «Катине кохання» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с 
«Просте життя» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Парк 
юрського перiоду 3» 

2+2
08.40, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
10.50 «Top Gear» 
12.50 Т/с «Скорпiон» 
(16+) 
14.30 «Люстратор 7.62» 
15.30 «Люстратор. 
Спецпроект» 
16.30, 23.30 «Секретнi 
матерiали» 
17.30 «Українськi 
сенсацiї» 
18.30, 23.00 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком 
таємно» 
20.00 Х/ф «Людина 
президента» (16+) 
22.00, 00.50 
Т/с «Олiмп» (16+) 
00.00, 01.45 Т/с 
«Загублений свiт» 
02.30 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.50 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий 
гусак 
09.15, 18.55 Про головне 
09.45 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.15 Д/с «Китай на 
кiнчику язика» 
11.15 Чоловiчий клуб 
11.45 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
12.10 Перша студiя 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Фольк-music 
16.25 Подорожнi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.20 Т/с «Травма» 
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, 07.40, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 М/ф «Козаки. Футбол» 
09.30, 10.55, 12.20 
«Мiняю жiнку - 6» 
14.40 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.40 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 4» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Вiдьма» 
22.00 «На ножах 2» 
00.00 Х/ф «Ларрi Краун» 

ІНТЕР
06.10, 11.10, 12.25, 
05.25 «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, 22.30 Т/с «Доярка 
з Хацапетiвки 3» 
13.35, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Серафима 
Прекрасна» 
00.20 Х/ф «Випадковий 
запис» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Cад. Город. Квiтник» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Вони прославили 
наш край» 
14.00 «А у нас кiно 
знiмали...» 
14.30 «Ми - українськi» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Як це?» 
17.20 Д/ф «Бути сама собi 
цiллю. Ольга Кобилянська» 
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 Програма 
«Сiльський календар» 
08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.30 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 

11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Твiй дiм» 
12.40 Програма «Рекламна 
кухня» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Комiсар» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Програма 
«Євромакс» 
21.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Чорний яструб» 

ICTV
05.25, 20.20 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Т/с «Котовський» 16+ 
11.50, 13.20 
Х/ф «Головний 
пiдозрюваний» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
16.40 Т/с «Шулер» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с 
«Вололимирська, 15» 16+ 
22.25 Т/с «Демони» 16+ 
23.20 Х/ф «Небезпечна 
людина» 16+ 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.20 «Зiркове життя» 
09.15 Х/ф «Смугастий рейс» 
11.00 «Вагiтна у 16» 
11.55 «Доньки-матерi» 
12.55 «Х-Фактор - 6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.07, 18.00 Абзац! 
06.00, 07.15 Kids Time 
06.02 М/с «Кунг-фу 
Панда: Легенди крутостi» 
07.17 Т/с «Друзi» 
11.10 Т/с «Щасливi разом» 
16.50, 19.00, 20.00 Вiд 
пацанки до панянки 
22.10 Х/ф «Будинок 
великої матусi» 16+ 
00.10 Х/ф «Старе 
загартування» 16+ 

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, 15.30, 21.00 Т/с 
«Просте життя» 
16.00 Т/с «Адвокат» 
18.00 Т/с «Катине кохання» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.00 
«Спецкор» 
09.00, 23.30 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Загубленi 
мiста. 
Малайзiя» 
10.20 Д/п «Iнженернi 
iмперiї. Єгипет.» 
11.15 Д/п «Помста природи» 
12.15 Т/с «Скорпiон» (16+) 
13.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.50, 00.00, 01.45 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.40 Х/ф «Людина 
президента-2» (16+) 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00 Х/ф «Механiк» (16+) 
22.00, 00.50 Т/с 
«Олiмп» (16+)
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.15, 18.55 Про головне 
09.45 Д/ф «Будiвництво 
автостради на Алясцi» 
10.50 Чоловiчий клуб. Спорт 
12.25 «Схеми» 
з Наталiєю Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.35 Вiра. Надiя. Любов 
16.30 Гра долi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Травма» 
20.30 План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
21.50 Перша студiя 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
09.30, 10.55 «Мiняю жiнку - 7» 
12.20 «Мiняю жiнку - 11» 
14.40 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.40 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 4» 
20.20 «Сватики» 
22.20 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
05.35, 11.05, 12.25 
«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 «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.25 Х/ф «Двоє пiд 
дощем» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 Д/ф «Євген Патон. 
Щедрiсть таланту» 
10.35 «Степовики» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.45 «Храми Подiлля» 
14.00 «Що робити?» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 Д/ф «Сiмдесятники. 
Леонiд Биков» 
17.30 «Актуальне iнтерв’ю» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
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 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 Програма 
«Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 

14.00 Х/ф «Заслiплююча 
посмiшка Нью-Джерсi» 16+ 
17.30 Програма 
«Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма 
«Сiльський календар» 
20.40 Програма 
«Рекламна кухня» 
22.35 Х/ф «Сусiд» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45, 16.35 Т/с «Шулер» 16+ 
11.55, 13.15 Х/ф «Наскрiзнi 
поранення» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25, 22.00 Т/с «На 
трьох» 
23.25 Х/ф «Наперекiр 
смертi» 16+ 

СТБ
06.00, 18.30, 00.50 Т/с 
«Коли ми вдома» 
07.05 «Зiркове життя» 
09.00 Х/ф «Спокута» 
10.45 Х/ф «Катерина. 
Повернення кохання» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00 Х/ф «Прилетить 
раптом чарiвник» 
22.45 Х/ф «Осiннiй 
вальс» (12+) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.25 Т/с «Друзi» 
09.50 Серця трьох 
19.00 Х/ф «Мiж небом i 
землею» 16+ 
20.50 Х/ф «Адвокат 
диявола» 16+ 
23.40 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, 15.30 Т/с «Просте життя» 
16.00 Х/ф «Карусель» 
18.00 Т/с «Катине 
кохання» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.40 Церемонiя 
вiдкриття Євро 2016 
21.50 Футбол. Євро 2016 
Францiя - Румунiя 
00.00 Великий футбол 
Євро 2016 
02.20 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
07.35 «Облом.UA.» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 19.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «42 способи 
вбити Гiтлера» 
10.20 Д/п «Iнженернi 
iмперiї. Вiзантiя» 
11.15 Д/п «Помста 
природи» 
12.15 «Вiдеобiмба» 
13.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.50 Т/с «Загублений свiт» 
16.40 Х/ф «Останнiй 
круїз» (16+) 
20.00 Х/ф «Медальйон» 
(16+) 
21.50 Х/ф «Поганий 
лейтенант» (16+) 
00.05 Х/ф 
«З-пiд Землi» (16+) 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
07.25 Шеф-кухар країни 
08.40 Золотий гусак 
09.15 Мистецький пульс 
Америки 
09.45 Як це? 
10.40 Хочу бути 
11.00 Школа Мерi 
Поппiнс 
11.35 М/с «Казки 
Андерсена. Сучасне 
прочитання» 
13.35 Х/ф «Доньки-
матерi» 
15.40 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
16.50 Чоловiчий клуб 
17.30 Д/ф «Гора 
Рашмор» 
18.45 Т/с «Травма» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.35 Дорога до Рiо-2016 
22.00 Переселенцi 
22.10 Iсторiя музики з 
Бобом Россом 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
10.00, 19.30 ТСН
10.50 «Свiтське життя» 
11.50 Т/с «Вiдьма» 
15.40 «Вечiрнiй квартал» 
17.35, 18.30 «Розсмiши 
комiка 6» 
20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
21.15 «Вечiрнiй квартал» 
23.10 Х/ф «Кадри» 

ІНТЕР
08.50 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком» 
10.40 Х/ф «Бережись 
автомобiля» 
12.30 Х/ф «Двоє пiд 
дощем» (16+) 
14.15 Т/с «Генеральська 
невiстка». Заключна 
18.05 Х/ф «Сусiди за 
розлученням» 
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Сольний концерт 
Iрини Аллєгрової» 
22.15 Х/ф «Наречена на 
замовлення» (16+) 
00.15 Х/ф «Вiй» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 Д/ф «Сiмдесятники. 
Леонiд Биков» 
11.30 «Захисник 
Вiтчизни-рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.30 «Не перший 
погляд» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Медобори» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
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
06.00 Програма «Сад, 
гоород, квiтник» 
06.15, 11.00 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Вiчна пiвнiч» 16+ 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 Програма 
«Слiдства. Iнфо» 

10.30 Блага звiстка з 
Рiком Реннером 
11.30 Програма 
«Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф 
«Арарат» 16+ 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Бембi» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 Програма 
«Євромакс» 
20.10 25 рокiв Т.А.Н.Г.о, 
балет «Нескоренi духом» 
21.40 Х/ф «Дев’яте небо» 16+ 
23.30 Європа у фокусi 

ICTV
08.55 Кримiнальна 
Україна 
09.50 Секретний фронт 
10.45 Антизомбi 
11.45 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.00 Iнсайдер 
14.00 Т/с «Демони» 16+ 
16.15 Х/ф «Сахара» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Термiнатор-4. 
Нехай прийде 
спаситель» 16+ 
22.15 Х/ф «Обитель зла-
3. Вимирання» 16+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 Т/с «Коли ми вдома» 
13.00 Х/ф «Спортлото-82» 
14.55 Х/ф «Прилетить 
раптом чарiвник» 
16.50 Х/ф «Осiннiй 
вальс» (12+) 
19.00 Х/ф «Найкраще 
лiто нашого життя» 
23.15 «Давай поговоримо 
про секс» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.02 Дешево i сердито 
09.10 Ревiзор 
12.10 Страстi за 
ревiзором 
14.50 Вiд пацанки до 
панянки 
17.05 М/ф «Машина 
часу» 
18.55 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+ 
21.00 Х/ф «Хенкок» 16+ 
23.05 Х/ф «Один у 
темрявi» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.10 Т/с «Нахабниця» 
13.00, 15.20 Т/с «Мiй» 
17.15, 19.40 Т/с «Буде 
свiтлим день» 
21.50 Футбол. Євро 2016 
Англiя - Росiя 
00.00 Великий футбол 
Євро 2016 

2+2
08.25 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
14.00 Т/с «Скорпiон» (16+) 
16.20 Х/ф 
«Американський нiндзя 
5» (16+) 
18.20 Х/ф «Лiтак проти 
вулкана» (16+) 
20.10 Х/ф «Люди-Iкс - 2» 
(16+) 
22.35 Х/ф «Нiндзя» (18+) 
00.20 Х/ф «Гадюки» (18+) 
02.05 «Облом.UA.»

УТ-1
09.00 Путiвник прочанина 
09.20 Д/с «Китай на 
кiнчику язика» 
10.20 Гра долi 
11.20 Спогади 
11.55 Х/ф «Вавiлон ХХ» 
14.15 Театральнi сезони 
14.50 Фольк-music 
16.15 Д/ф «Дихай» 
17.10 Дорога до Рiо-2016 
17.45 Т/с «Мафiоза» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
22.45 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, 12.10, 13.15, 14.30 
«Свiт навиворiт 5» 
15.40 М/ф «Козаки. 
Футбол» 
15.55 «Сватики» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Вирок 
iдеальної пари» 
01.05 Х/ф «Кому вгору, 
кому вниз» 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.05 Х/ф «Сусiди за 
розлученням» 
14.00 Х/ф «Наречена на 
замовлення» (16+) 
16.00 «Сольний концерт 
Iрини Аллєгрової» 
17.45 Т/с «Жереб долi» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.30 Т/с «Жереб долi». 
Заключна 
23.05 Т/с «Генеральська 
невiстка» 

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 «У пошуках 
легенд» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «Азбука смаку» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Театральнi 
зустрiчi» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Не перший 
погляд» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.40 «7 природних чудес 
України» 

TV-4
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна»
09.50 Ранковий фiтнес 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального 
Собору УГКЦ 
м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Бембi» 

13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 Програма 
«Формула здоров’я» 
15.30 Програма 
«Рекламна кухня» 
16.00 Програма 
«Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
16.30 Програма 
«Слiдства. Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 Програма 
«Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Європа у фокусi 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.10 Х/ф «Дiвчата знову 
зверху» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.10 Зiрка YouTube 
10.05 Дивитись усiм! 
11.00 Без гальм 
11.35 М i Ж 
12.00, 13.00 Х/ф «У 
пошуках пригод» 16+ 
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «Сахара» 
16.35 Х/ф «Термiнатор-4. 
Нехай прийде 
спаситель» 16+ 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «300 
спартанцiв» 16+ 
22.45 Х/ф «Беовульф» 16+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
11.45 «Караоке на 
Майданi» 
12.45 Х/ф «Найкраще 
лiто нашого життя» 
17.05 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним» 
19.00, 00.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
23.00 «Я соромлюсь 
свого тiла 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.52 Х/ф «Геркулес» 
13.10 Х/ф «Машина часу» 
15.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+ 
17.05 Х/ф «Хенкок» 16+ 
18.55 Х/ф «Жiнка-кiшка» 16+ 
21.00 Х/ф «Охоронець» 
23.20 Х/ф «Санктум» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
09.25 Т/с «Буде свiтлим 
день» 
13.10 Х/ф «Кульбаба» 
15.00 Х/ф «Любов iз 
пробiрки» 
17.00, 20.00 Т/с 
«Нахабниця» 
19.00, 05.50 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
21.50 Футбол. Євро 2016 
Нiмеччина - Україна 
00.00 Великий футбол 
Євро 2016 

2+2
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» 
16.00 Х/ф «Люди-Iкс - 2» (16+) 
18.20 Х/ф «Медальйон» (16+) 
20.10 Х/ф «Поганий 
лейтенант» (16+) 
22.25 Х/ф «Охоронець» 
(16+) 
00.20 Х/ф «Нiндзя» (18+) 
02.05 «Облом.UA.» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам необхідно зосередити-

ся на найважливішій справі. 
Ви самі повинні визначити, 
на якій саме. Краще знизити 
темп роботи, щоб уникнути 
перевтоми. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ділова поїздка може відкри-

ти перед вами нові перспекти-
ви. Є шанс, що удача посміх-
неться вам, також можливий і 

зліт кар’єрними сходами.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Необхідно проявити тер-
піння, при врегулюванні 
проблем не варто очікувати 
негайних результатів. При-
ймайте людей, з якими вам 
доводиться спілкуватися, 
такими, які вони є насправ-
ді, а не у вашій уяві. 

РАК (22.06-23.07)
Сприятливий період для 

зміни роботи. Постарайтеся 
врівноважити чаші ваг ва-
шого настрою та емоційно-
го стану, інакше можете ви-
тратити багато дорогоцінної 
енергії дарма. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Обставини можуть зажа-

дати від вас зосередженос-
ті і свіжості в думках. Поста-
райтеся не переоцінювати 
свої можливості. 

ДІВА (24.08-23.09)
Краще не вживати нічого 

кардинально нового і тим 
більше – глобального. Якщо 
є можливість, спробуйте 
уникати контактів з началь-
ством, тому що це приємних 
моментів не передвіщає. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви зараз як ніколи про-

никливі, використайте цей 
стан для прояснення бага-

тьох загадок свого життя. 
Більше аналізуйте і зада-
вайте запитання. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Удача буде супроводжу-

вати вас у всіх справах. На 
вас чекає прибуток і підви-
щення по службі. Але й на 
особисте життя у вас зали-
шаться сили, бажання і час.        

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам варто пустити в хід 

всю вашу дипломатичність, 
щоб уникнути серйозної 
сварки з начальством або 
старшими родичами. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Перешкоди або обме-

ження на вашому шляху 
просто зникнуть. Удача ба-
гато в чому супроводжува-
тиме вас. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ваша енергія та напір дуже 

вплинуть на всіх, з ким випаде 
спілкуватися. Бажання виді-
литися з юрби може привести 
вас до давньої мети. 

РИБИ (20.02-20.03)
Вам необхідно напружено 

працювати, щоб домогтися 
максимального успіху. При 
цьому доведеться проявити 
сміливість і натиск. Ваші різкі 
зауваження ускладнять сто-
сунки з колегами. 

17.30 Програма 
«Євромакс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
«Слiдства. Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Викрасти 
полiцейського» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 16.35 Т/с «Шулер» 16+ 
12.20, 13.10 Х/ф «У 
смертельнiй небезпецi» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.20 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Вололимирська, 
15» 16+ 
22.25 Т/с «Демони» 16+ 
23.10 Х/ф «Наскрiзнi 
поранення» 16+ 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Зiркове життя» 
09.10 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3» 
12.45 «Х-Фактор - 6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 01.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-5 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь 
свого тiла 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.27 Т/с «Друзi» 
12.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
17.35, 19.00, 20.00 
Суперiнтуїцiя 
18.00 Абзац! 
21.25 Х/ф «Будинок 
великої матусi 3» 16+ 
23.35 Х/ф «Знову 16» 

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, 15.30, 21.00 Т/с 
«Просте життя» 
18.00 Т/с «Катине кохання» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 

2+2
07.35, 02.30 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.00 
«Спецкор» 
09.00, 19.20, 23.30 
«Секретнi матерiали» 
09.20 Д/п «Таємницi 
Чорного моря» 
10.25 Д/п «Iнженернi 
iмперiї. Карфаген» 
11.20 Д/п «Помста 
природи» 
12.15 «Вiдеобiмба» 
13.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.50, 00.00, 01.45 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.40 Х/ф 
«Американський 
кiкбоксер» (16+) 
20.00 Х/ф 
«Останнiй круїз» (16+) 
22.00, 00.50 
Т/с Прем’єра! 
«Олiмп» (16+) 
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Кожен із нас щоденно володіє без-
коштовним і феноменальним оптич-
ним приладом – це наше око. Та 
тільки уявіть, що ваше джерело ін-
формації з тих чи інших причин по-
чинає давати хибне зображення на-
вколишнього світу. Тоді в пригоді 
стають окуляри або лінзи. А що ви 
знаєте про них? Припускають, що 
окуляри були винайдені ще у 13-му 
столітті. За такий тривалий період 
людство змогло по достоїнству оці-
нити всі переваги та недоліки даного 
оптичного приладу. Ідею ж створення 
контактних лінз вперше запропонував 
ще Леонардо да Вінчі у 1508 році, а 
от широко використовувати їх почали 
порівняно нещодавно. Кожен із цих 
оптичних приладів має свої переваги 
та недоліки. Для належного розумін-
ня принципу дії візуальних приладів 
слід знати оптичні властивості нашого 
ока. Воно має однаково добре бачити 
об’єкти, розташовані на різних дис-
танціях від нього. Як би не змінюва-
лась відстань від предмета до ока, на 
сітківці має вийти чітке зображення. 
Існують кілька важливих властивос-
тей ока: адаптація – пристосування до 
різних умов освітлення: гострота зору  
– здатність окремо бачити дві близькі 
точки; поле зору – простір, що спо-
стерігається, коли очі рухаються, а го-
лова нерухома. Унаслідок різних при-
чин оптична система ока може дещо 
змінюватися, що й призводить до так 
званих дефектів зору.

Сьогодні можна зустріти чимало 
людей в окулярах. Особливо популяр-
ним атрибутом вони стали серед мо-
лоді. Хтось використовує їх для ство-
рення певного стильового образу, а 
для когось – це життєва необхідність. 
Якщо розглядати переваги і недоліки 
окулярів, то насамперед потрібно зга-
дати про те, що в них не можна за-
йматися активними видами спорту, їх 
досить просто загубити або зламати, 
у них важко користуватися багатьма 
іншими оптичними засобами, тобто 
фотоапаратом, дивитись у бінокль, 
відвідувати фільми у 3D форматі. 
Особливий дискомфорт відчуваєть-
ся у дощову погоду чи сніг та під час 

різкої зміни температури повітря, на-
приклад, коли взимку зайти з вулиці 
у тепле приміщення. Проте існують і 
переваги, які викликають бажання все 
ж таки обрати саме окуляри. Насам-
перед, що є немало важливим, даний 
оптичний прилад коштує дешевше і 
використовується довше, ніж контак-
тні лінзи. До того ж вдало підібрані 
окуляри завжди можуть підкреслити 
ваш шарм або певні риси зовнішності 
та характеру.

Проте багато людей, які мають 
проблеми з зором, украй негативно 
ставляться до носіння окулярів. Тоді 
відмінною альтернативою стають 
лінзи, які теж можуть виправити або 
скорегувати будь-який дефект зору. 
Для більшості людей, які надають їм 
перевагу, основним є те, що вони не 
спадуть і не розіб’ються під час різних 
рухів, не пітніють при зміні темпе-
ратури, не приховують макіяж. Існує 
також цікавий, сучасний і головне – 
результативний вид терапії за допомо-
гою жорстких лінз – нічна корекція 
зору. Тобто, ви спите, а зір виправ-
ляється. Спеціальні лінзи одягають на 
ніч, а вранці знімають, і вдень уже не-
має потреби у приладах, що корегують 
зір через його високу гостроту. Щодо 
недоліків використання контактних 
лінз, то ви не зможете носити їх по-
стійно, а при одяганні чи зніманні 
необхідно ретельно мити руки, сам ві-
зуальний прилад потребує особливого 
догляду та додаткових засобів, напри-
клад, спеціального розчину. Також їх 
дуже легко загубити чи пошкодити.

Отже, окуляри чи контактні лінзи 
обирати вам. Тільки особисто ви мо-
жете визначити, що для вас зручніше 
і приємніше у використанні. Головне, 
щоб обраний вами оптичний прилад 
приносив користь вашому здоров’ю, 
тому не забудьте обов’язково прокон-
сультуватися з лікарем перед тим, як 
придбати один із них.

Наталія КОВАЛЬ, 
викладач фізики

Чортківського державного 
медичного коледжу

Футбол

Окуляри чи лінзи: «за» і «проти»

За спортивні досягнення і вагомий 
особистий внесок у реалізацію ра-
йонної програми ХХ Спортивних ігор 
учнівської молоді Чортківщини у 2015-
2016 н. р. та з нагоди завершення на-
вчального року голова райдержадміні-
страції М.Сташків та голова районної 
ради В.Шепета нагородили грамотами 
відділу молоді та спорту Чортківської 
райдержадміністрації учнів Чортків-
ської районної комунальної дитячо-
юнацької спортивної школи. Грамо-
ти отримали переможці та призери 
змагань з відділень волейболу, легкої 
атлетики, баскетболу, настільного те-
нісу та вільної боротьби.

Голова РДА М.Сташків привітав юних 
спортсменів та побажав їм міцного 
здоров’я, наполегливості, легких пере-
мог та досягнення нових спортивних 
висот на благо України. Наголосив на 
тому, що щоденна клопітка праця – 

це значний внесок у перемогу нашої 
держави. «Тож нехай невпинно зрос-
тають ряди прихильників фізичної 
культури та здорового способу життя, 
залучення молодого покоління до за-
нять фізичною культурою і спортом».

«Районна влада піклується про роз-
виток спорту, – зазначив під час висту-
пу директор Чортківської РК ДЮСШ 
В.Градовий. –  Завершується рекон-
струкція приміщення спортивної шко-
ли та великого залу, де за сприяння 
керівництва району і за кошти фонду 
регіонального розвитку проведено ре-
монтні роботи». Окрім того, керівник 
спортшколи висловив щирі слова по-
дяки головам райдержадміністрації та 
районної ради за позитивне вирішення 
даних питань.

(За інф. веб-сайту 
Чортківської РДА)

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

У складній економічній ситуації 
в країні питання своєчасності та на-
дійності отримання коштів для пен-
сіонерів є першочерговим. Укрпошта 
стабільно здійснює виплату пенсій у 
всіх населених пунктах.

Нині, коли десятки банків, пережи-
ваючи фінансові труднощі, обмежують 
видачу готівки через банкомати, а то й 
припиняють свою діяльність, пенсіо-
нери, які отримують пенсію на картки 
в цих установах, ризикують принай-
мні на деякий час втратити доступ 
до залишків на своїх рахунках. Крім 
того, лише Укрпошта виплачує пенсії 
з доставкою додому. Людям похилого 
віку не потрібно витрачати зайвий час 
на пошуки потрібного банкомату, в 
якому може бути недостатньо грошей 
або який може не працювати. 

Пенсіонери зі стажем прекрасно 
знають, що листоноша не тільки при-
несе гроші, а й на дому може при-
йняти комунальні платежі, оформити 

передплату газет та журналів, а якщо 
є потреба, доставити товари першої 
необхідності, поповнити рахунок мо-
більного оператора тощо. Неабияке 
значення для багатьох пенсіонерів має 
і живе спілкування, адже листоноша 
– це людина, яка й порадить, і допо-
може. 

Згідно із законодавством, громадя-
ни України мають право самостійно 
обирати спосіб одержання пенсії. Ні-
яка державна чи недержавна установа 
не можуть примусити пенсіонера змі-
нювати обрану ним установу обслуго-
вування. 

Якщо ви хочете отримувати пенсії 
вдома, необхідно звернутися із заявою 
до управління Пенсійного фонду за 
місцем проживання і чітко вказати 
при цьому: «Пенсію прошу виплачу-
вати поштою з доставкою додому».

ТД УДППЗ «Укрпошта» 

Послуги

Отримання пенсії на пошті: 
надійність понад усе

Більше десяти років команда з при-
міського села Горішня Вигнанка не 
брала участі в обласних змаганнях з 
футболу. Тому, незважаючи на будній 
день (середа, 1 червня), на місцевому 
стадіоні на зустріч 1/8 фіналу кубка 
області з підволочиським «Збручем» 
зібралося кілька сотень уболівальни-
ків. Приїхало чимало любителів фут-
болу з Чорткова та навколишніх сіл. 
І аматори шкіряного м’яча не розча-
рували публіку у матчі з досвідченим 
кубковим бійцем. Хоча десь відчува-
лася незіграність гравців нашої ко-
манди, що зібралися у такому складі 
вперше, за рахунок більшої самовід-
дачі, боротьби на кожному клаптику 
поля вони зуміли повести в рахунку 
в середині першого тайму (після наві-
су зі штрафного Корнелій Троян ски-
нув головою м’яч на дальню штангу, 
де найбільш кмітливим виявився Ва-
силь Пшеничний). На початку дру-
гого тайму травму отримав голкіпер 
гостей (пошкодження ребер), якого, 
як виявилося, замінити було ніким. 
Та господарі так і не зуміли скориста-
тися сприятливим моментом подвоїти 
рахунок. Одного разу, розстрілюючи 
впритул ворота, поцілили у воротаря, 
а на останній хвилині зустрічі вряту-
вала гостей тільки штанга. Тож нара-
зі ще нічого не вирішено, й рівно за 
тиждень спір у виявленні сильнішого 
продовжиться на полі суперника. Та 

якщо наші хлопці гратимуть 
з вогником в очах, як у до-
машній зустрічі, за що убо-
лівальники проводжали їх з 
поля дружним скандуванням 
«Молодці!», загальну перемо-
гу вони не упустять. 

А ось другий наш кубковий 
представник ФК «Чортків» 
поступився на виїзді у Ве-
ликих Гаях «Агрону ОТГ» з 
рахунком 0:2. Минулої неділі 
в рамках обласної першості 
чортківчан також спіткала не-
вдача у Козові проти тамтеш-
ньої команди – 0:4. Це вже 
четверта поспіль їхня поразка 
у чемпіонаті і останнє місце 

в турнірній таблиці – чи не найгір-
ший старт за усі попередні футбольні 
сезони. Найближчої неділі, 5 червня, 
вони відкриють футбольний сезон на 
відновленому газоні рідного стадіону, 
приймаючи уславлену тернопільську 
«Ниву», яка ще півроку тому висту-
пала у другій лізі чемпіонату Украї-
ни. Суперник більш ніж серйозний, 
але іншого годі шукати, аби проявити 
бійцівський характер і нарешті здобу-
ти перші залікові очки.

Чемпіонат району. 4-й тур

Перша група. Улашківці – Заводське 
– 1:6; Бичківці – «Буревісник» Про-
біжна – 4:1; Гадинківці – Ягільниця 
– 0:3; Нагірянка – Звиняч – 0:2; Ко-
линдяни – Гор. Вигнанка – 0:1; «Ка-
лічівка» Чортків – Косів – 4:3.

Друга група
Зона «А». Базар – Росохач – 1:2; Біла 

– Ромашівка – 3:0; Ридодуби – Біло-
божниця – 14:2; Сосулівка – Джурин 
– 3:0; Палашівка – Милівці – 1:1; По-
лівці – Скородинці – 2:2.

Зона «Б». Давидківці – «Макси-
мум» Чортків – 6:2; М.Чорнокінці – 
В.Чорнокінці – 0:5; Пробіжна – Товстень-
ке – 1:9; Шманьківці – Залісся – 10:0.

Заувага

Пошанування

«Здорова нація – здорові 
захисники нашої держави» 

…було зазначено на урочистому заході під час нагородження грамотами юних 
спортсменів району, який відбувся 30 травня у залі засідань районної ради.

Свято футболу у Вигнанці
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Фіскальна служба інформує

ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

пропав собака – німецька вівчарка (2 
роки, сука, рижо-підпала). Дуже прошу 
повернути за винагороду (3 тис. грн.). 
Тел. 067-717-69-48 (Анжела).

Тел.: 52-1-89; 52-1-66, 096-790-63-82

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Вважати недійсним:

Колектив Чортківського гума-
нітарно-педагогічного коледжу 
імені Олександра Барвінського 
висловлює щире співчуття ви-

кладачу коледжу Євгенії Анатоліївні 
Гулей з приводу смерті її матері.

Хай земля буде їй пухом.

2-кімнатна квартира у смт Заводське, 
5-й поверх, зроблено євроремонт. Ціна 
договірна, можливий обмін. 

Тел. 095-098-22-61.

частина будинку по вул. Юрчинських, 
17, дві кімнати, в будинку є газ, вода, 
світло, біля будинку – земельна ділян-
ка. Ціна договірна.

Тел. 095-458-10-84.

будинок в м. Чортків, по вул. Богуна, 
затишна вулиця. Загальна площа – 112 
кв. м, 4 кімнати, кухня, на подвір’ї га-
раж, криниця. Ціна помірна.

Тел.: 3-33-25, 097-322-81-45.

Джуринська сільська рада зверну-
лася з заявою до державного реєстра-
тора при взяття на облік безхазяй-
ного нерухомого майна – споруда, 
гідроспоруда, що розташована: Тер-
нопільська область, Чортківський 
район, с. Джуринська Слобідка, вул. 
Центральна, 1 а.

будинок в с. Ягільниця по вул. Чорт-
ківській, 9 (при в`їзді в село з Чорткова), 
загальна площа – 80,1 кв. м. У будинку 
чотири кімнати, велика веранда, є газ, 
світло, підключений телефон, криниця 
на подвір`ї, гараж, літня кухня, два під-
вали, земельна ділянка (город) біля бу-
динку 0,15 га і ділянка в полі 0,28 га. Все 
приватизовано. Ціна договірна.

Тел.: 6-46-90, 096-517-71-47, 
097-761-40-96.

житловий будинок в с. Угринь, цен-
тральна вулиця. Загальна площа – 72 
кв. м, будинок під бляхою. Є 3 кімнати, 
великий коридор, газ, конвекторне опа-
лення, пластикові вікна, літня кухня, 
хлів, гараж, курник, криниця, 2 погре-
би, нова металева огорожа. Біля будинку 
приватизована земельна ділянка 20 со-
тих. Ціна договірна. 

Тел.: 096-911-72-82, 068-421-44-22.

Адміністрація Чортківської кому-
нальної районної стоматологічної 
поліклініки проводить безкоштовне 
зубне протезування учасникам АТО 
– жителям Чорткова та району.

Контактний телефон – 2-08-61
Адміністрація 

стоматологічної поліклініки

Чистимо замулені криниці та 
свердловини. Готівковий 
і безготівковий розрахунок.

Тел.: 067-875-20-77, 
095-540-09-67

Учні 9-Б класу ЗОШ № 5 та 
батьки висловлюють щирі спів-
чуття класному керівникові Ма-
рині Леонідівні Петрушенко з 

приводу смерті її матері. Розділяємо 
гіркоту, біль і смуток важкої непо-
правної втрати. Нехай Божа благо-
дать огорне душу покійної.

Педагогічний колектив Чорт-
ківської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
№ 5 висловлює щире співчуття 
Марині Леонідівні Петрушенко 

з приводу смерті її матері.

Правління Чортківського райСТ 
здає в оренду: – складське приміщен-
ня у м. Чортків, вул. Залізнична, 85 
площею 70 кв. м; 
продає: для демонтажу будинок тор-
гівлі у с. Ромашівка за мінімальною 
ціною, є: 14 панелей розміром 6 x 
1,5; 2 таврових балки довжиною 12 
м кожна, висотою 55 см, цокольне 
приміщення з каменю.

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

Конституцією України визначено 
обов’язок кожного сплачувати податки 
і збори в порядку і розмірах, визначе-
них законом (стаття 67).

Податковий кодекс України (далі 
– ПКУ) регулює відносини, що ви-
никають у сфері справляння податків 
і зборів, зокрема визначає вичерпний 
перелік податків та зборів, що справ-
ляються в Україні, та порядок їх адмі-
ністрування, платників податків і збо-
рів, їх права та обов’язки, компетенцію 
контролюючих органів, повноваження 
і обов’язки їх посадових осіб під час 
здійснення податкового контролю, а 
також відповідальність за порушення 
податкового законодавства.

Статтею 38 ПКУ передбачено, що 
виконанням податкового обов’язку 
визнається сплата у повному обсязі 
платником відповідних сум податкових 
зобов’язань у встановлений податко-
вим законодавством строк.

Крім випадків, передбачених податко-
вим законодавством, платник податків 
самостійно обчислює суму грошового 
зобов’язання, яку зазначає у податковій 
декларації або уточнюючому розрахун-
ку, що подається контролюючому орга-
ну у строки, встановлені Кодексом. Така 
сума грошового зобов’язання вважаєть-
ся узгодженою (п. 54.1 ст. 54 ПКУ).

Пунктом 126.1 статті 126 ПКУ пе-

редбачено: якщо платник податків не 
сплачує узгоджену суму грошового 
зобов’язання протягом строків, визна-
чених ПКУ, він притягується до відпо-
відальності у вигляді штрафу в таких 
розмірах:

– при затримці до 30 календарних 
днів включно, наступних за останнім 
днем строку сплати суми грошового 
зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків 
погашеної суми податкового боргу;

– при затримці більше 30 кален-
дарних днів, наступних за останнім 
днем строку сплати суми грошового 
зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків 
погашеної суми податкового боргу.

Пунктом 31 підрозділу 10 розділу XX 
ПКУ за наслідками діяльності у 2015 
році штрафні (фінансові) санкції до 
платників податку на прибуток під-
приємств за порушення порядку об-
числення, правильності заповнення 
податкових декларацій з податку на 
прибуток підприємств та повноти його 
сплати не застосовуються. Вказаною 
нормою не передбачене звільнення від 
штрафних (фінансових) санкцій при 
несплаті узгоджених сум грошового 
зобов’язання протягом строків, визна-
чених ПКУ.

Сектор організації роботи
Чортківської ОДПІ

Щоправда, зустріти її можна тільки 
у природному середовищі. Загалом такі 
випадки фіксуються під час відпочинку, 
зрідка на територіях відпочинково-оздо-
ровчих закладів чи під час перебування на 
дачі. Набагато вищий ризик потерпіти від 
гадюки в лісі, особливо під час збирання 
грибів та ягід, коли її просто не видно під 
ногами чи на кущі.

Якщо вас все ж таки вкусила небезпеч-
на плазунка, реагувати потрібно миттєво 
та правильно, – зазначають медики. При 
укусі змії не варто піддаватися панічним 
настроям, – радять лікарі. Потрібно уваж-
но оглянути місце укусу. Якщо вкусила 
гадюка, то на тілі потерпілого залишають-
ся сліди двох отруйних зубів (рідше од-
ного) – кровоточиві ранки, що віддалені 

одна від одної на 1-1,5 см. Вчасне ліку-
вання гарантує одужання без наслідків для 
здоров’я та життя. Територіальне управ-
ління МНС в області застерігає мешкан-
ців краю бути уважними та обережними 
під час мандрівок лісом, адже найчастіше 
натрапити на небезпечних плазунів можна 
саме там. Під час прогулянки лісом, щоб 
вберегтися від укусу гадюки, радять ря-
тувальники, необхідно мати відповідний 
одяг та взуття, також слід користуватися 
палицею відповідної довжини, щоб пере-
віряти зарості. Отож, щоб не потрапити на 
зуб лісовій плазунці, будьте пильними та 
обережними під час відпочинку!

Володимир ЗАКАЛОВ, 
начальник районного відділу УДСУ НС 

у Тернопільській області

ТОВ «Гольскі світ компані»
запрошує на роботу працівників 

на посади: 
– водій електровантажувача
– слюсар КВПіА (електрик)
Тел.: 095-041-71-04, (03552) 2-07-54

нова інвалідська коляска, конопляне по-
лотно тонкої пряжі.

Тел.: 095-934-89-82, 3-18-82.

Своєчасна сплата захистить від штрафу

МНС застерігає

Щоб не потрапити на зуб лісовій 
плазунці 

Настала чудова пора для відпочинку та гарних вражень, але, на жаль, і вона таїть 
в собі небезпеки, уникнути яких інколи просто немає змоги. До одних з таких небез-
пек і належить зустріч з гадюкою, яка, на жаль, у багатьох випадках закінчується 
лікарняним ліжком. 

У період часу з 23 травня по 29 верес-
ня ц. р. по всій території нашого району 
проводиться комплекс заходів, спрямо-
ваних на виявлення і знищення неле-
гальних посівів снодійного маку та ко-
нопель, перекриття каналів надходження 
наркозасобів до споживачів, установлен-
ня та притягнення до кримінальної від-
повідальності осіб, які займаються неза-
конними операціями з наркотиками та 
недопущення витоку в незаконний обіг 
наркосировини рослинного походжен-
ня. Кримінальним кодексом України, 
зокрема статтею 310, передбачено від-
повідальність за незаконний посів або 
вирощування снотворного маку чи ко-
нопель. Такі дії караються штрафом до 
п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян або арештом на строк 
до шести місяців, або обмеженням волі 
на строк до трьох років. А незаконний 
посів або вирощування снотворного 

маку чи конопель особою, яка була за-
суджена за цією статтею чи яка раніше 
вчинила злочини, передбачені статтями 
307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або 
вчинені за попередньою змовою групою 
осіб з метою збуту, а також незаконний 
посів або вирощування снотворного 
маку чи конопель у кількості п’ятисот 
і більше рослин, карається позбавлення 
волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці нагадують, що посіви 
снодійного маку та коноплі в Україні до-
зволені лише спеціалізованим підприєм-
ствам, які отримали відповідну ліцензію, 
дозвіл та здійснюють охорону посівів 
державною службою охорони. Усім ін-
шим громадянам, навіть за рослину сно-
дійного маку чи рослину коноплі та не-
значні посіви, загрожує відповідальність.

Валентин ЮРЧАК,
начальник Чортківського ВП ГУНП

в Тернопільській області,
підполковник поліції

Поліція застерігає

Правоохоронці проводять операцію «Мак»

квартира

інше

допоможіть знайти

свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно (квартиру у м. Чортків по 
вул. Січинського, 6 а, кв. 37) серії САЕ 
за № 247048, видане 29 червня 2011 р. 
Чортківською міською радою на ім`я: 
ГНАТИШИН Андрій Степанович. 

Чорним крилом непоправної 
втрати трагедія відібрала у нас 
вірного, щирого друга і одно-
класника ЖАБ`ЮКА Богдана. 

Сліз не вичерпати ніякою роз-
радою, болі не втамувати. Нехай 
сьогодні у вічнім домі Небесного 
Отця він має світлий спочинок за 
своє милосердя і добродушність. 

Глибоко сумуючі учні та класний 
керівник 8-го класу ЗОШ № 2.

Колектив Чортківської ЗОШ 
І – ІІІ ступенів № 2 глибоко 
сумує з приводу загибелі учня 
школи ЖАБ`ЮКА Богдана, ви-

словлює щирі співчуття рідним і 
близьким. В цю гірку мить поді-
ляємо горе сім`ї Богдана та схиля-
ємо голови у безмежній скорботі.

Вдячність
Трапляється, весь світ іноді 

сконцентровується в малій пло-
щині – лікарняної палати. І в ньо-
му триває відчайдушний двобій 
лихих та добрих сил. В ідеалі, та й 
у підсумку теж, неодмінно перема-
гає добро. Але до цього ще треба 
дійти, добратися, здолати чимало 
незгод. І потрібна підтримка ан-
гельських сил – тих, що владарю-
ють тут, в земному царстві. Окрес-
ленням власне таких – світлих і 
лагідних, чуйних і зцілюючих не 
вмістилищем ампул та блістерів, а 
втішним словом, зігріваючим по-
глядом, теплим доторком руки, 
професійним чуттям наділений 
лікар-невропатолог Сергій Ми-
колайович Буденькевич. Нам по-
щастило – як, мабуть, і всім, кому 
судилося долею втрапити під його 
опіку. 

Хворому, аби одужати, завжди 
потрібне співчуття – те, що не 
опускає, а витягує, активізує і 
множить життєві сили для здо-
лання недуги. Така прерогатива – 
неодмінно за медиками, це – ще 
один, чи не найпомітніший вираз 
їх професійного «я». Добре, що він 
властивий усім медичним праців-
никам неврологічного відділення 
Чортківської ЦКРЛ (яке знахо-
диться в смт Заводське), а також 
приймального відділення ЦКРЛ 
лікарю Тарасу Володимировичу 
Вензелю та медсестрі Людмилі 
Богданівні Куник.

Дай, Боже, щоби небосхил перед 
цими людьми завжди був чистий 
та незахмарений. Просімо Все-
вишнього про обопільну ласку для 
них і любов стосовно тих, кого ви-
тягують з лабет недуги. Й нагороду 
(ба більше – найцінніший скарб!) 
теж для обидвох сторін – здоров`я.  

З повагою та уклінною вдячністю – 
Тетяна ЛЯКУШ
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Вітання, фотоконкурс12

+14... +21

ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ 
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
4 червня

+15 ... +23

НЕДІЛЯ
5 червня

+14 ... +20

ПОНЕДІЛОК
6 червня

+10 ... +20

ВІВТОРОК
7 червня

+12 ... +24

СЕРЕДА
8 червня

+15 ... +21

ЧЕТВЕР
9 червня

+15 ... +22

П`ЯТНИЦЯ
10 червня

Моя вишиванка – найкраща!

Конкурс

Нарешті, дочекалися: конкурс вже має спонсорів! Символічно, що в перед-
день народного й міжнародного свята з присвятою власне вишиванці наш кон-
курс взяла під свою опіку крамниця суто такого ж профілю – «Вишиванка». 
Тепер в рамках публікацій конкурсу яснітиме логотип його спонсора. Нагадаємо 
й таке: чекаємо на подані читачами купони-свідчення голосування за той чи 
інший фотознімок. Їх можна подавати до редакції одразу після публікації і за-
галом будь-коли. Наші контакти незмінні: (адреса – м. Чортків, вул. Зелена, 3; 
електронна пошта – qolnar@ukr.net; тел. 2-36-85, 2-16-06).

Софія 
БОДНАРУК
с. Кривеньке

Дорогу братову і куму
Ірину Йосипівну МАЦИШИН 

зі с. Ягільниця 
вітаємо з ювілеєм, 

який вона відсвяткувала 31 травня.
За пройденим 
не треба сумувати,
Попереду
   щаслива 
      жде пора. 
Хай буде щедрим 
ювілейне свято!
Здоров’я Тобі, 
 любові і добра!
Нехай цей день 
Тобі зморщок 

                         не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, 
          від негод позбавить,
Добра і щастя 
              в дім Тобі принесе!
Нехай душа у Тебе 
                ніколи не старіє, 
На білій скатертині буде хліб і сіль,
Своїм теплом Тебе 
              завжди сонце гріє 
Й слова подяки линуть звідусіль!

З повагою та любов’ю – 
сім’ї Григорчуків.

Щиро вітаємо з ювілеєм, 
який вона святкуватиме 
4 червня, дорогу матусю, 

люблячу і турботливу бабусю
Любов Ананіївну ДУБНЕВИЧ.

У Ваш 
  прекрасний  
           ювілей 
Прийміть 
    вітання 
          і подяку 
Від 
   найрідніших 
    Вам людей – 
Любові 
 нашої ознаку. 
Щоби 

                        у Вас було усе, 
Чого би Ви не побажали, 
Все те, що радість принесе,
Щоб серце і душа співали 
І щоби друзів – повен дім,
І щоб достатку – 
                  повна чаша,
Щоб гарним виглядом своїм
Ви звеселяли очі наші.

З повагою і любов’ю – 
донька Тетяна 
і онучка Аліна.

Адміністрація та колектив 
Чортківської комунальної районної 
стоматологічної поліклініки вітає 

старшу медичну сестру
Наталію Миколаївну СТАСІВ

 із золотим ювілеєм,
який вона святкуватиме 

5 червня.
Нехай 
трояндами 
   цвітуть літа 
       прекрасні,
Нехай 
 здійсняться 
тисячі бажань,
Бажаємо Вам 
ми тільки щастя
Та здійснення 
   всіх мрій

                          і сподівань.
Живіть, цвітіть, радійте, 
                       усміхайтесь,
Хай все навкруг 
                проміниться теплом,
Хай кожна мить 
                   і кожна гожа днина
Для Вас будуть 
              сповнені добром.
Хай світлою буде 
                   життєва дорога,

Опіка і ласка 
          від Господа Бога,
А Матінка Божа, 
         Цариця Свята,
Пошле Вам многії 
          й щасливії літа.

Щиросердечно вітаємо 
голову Білівської сільської ради

Надію Іванівну КОТУЗУ
з Днем народження.

Ми дуже раді, 
       що у Вас
Сьогодні 
славні уродини,
Тож у прекрасний 
      літній час
Дозвольте 
   привітати 
       з ними.
Нехай Вас Бог 
    благословля 

І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля 
Дає наснагу Вам щорана.
А в особистому житті 
Достатку зичим та любові 
I будьте в дні ці непрості 
Завжди веселі та здорові. 
Живіть щасливо сотню літ 
На втіху всій своїй родині, 
Хай Бог Вас береже від бід 
У нашій славній Україні.
А щоб здійснилися сповна 
Наші всі щирі побажання,

То повну чарку і до дна 
За Вас ми вип’єм без вагання!

Колектив 
Білівської сільської ради

Щиро вітаємо із 15-річчям 
люблячу, красиву і розумну 

похресницю
Олечку СТАСИШИН,

яка святкуватиме 
свій День народження 8 червня.

У гарний день  
Ти народилась,
Неначе 
     зіронька 
       з’явилась.
В наш дім 
 тихенько 
    принесла
Багато радості 
        й тепла.
Хай доля 
        щедрою рукою
Тобі вділяє многа літ,
Хай щастя повниться рікою,
Тож розцвітай, як маків цвіт.
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно хай горить,
Хай сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить.
Хай сонце ніжно завжди світить,
А небо буде голубе,
Тобі всього лише 15,
Тож з Днем народження Тебе!

З любов’ю – хресна Світлана 
з чоловіком Ігорем, 
двоюрідний братик 

Владик, сестричка Мілана, 
мама, тато, сестричка 

Настя, бабуся Ганна 
і дідусь Ярослав.

Дорогу маму, бабусю, дружину, тещу 
Ірину Йосипівну МАЦИШИН 
вітаємо з ювілеєм, який вона 

відсвяткувала 31 травня.
Ваш ювілей – 
  поважна дата,
Про це 
   нагадувать 
          не слід.
Ми щиро 
хочем побажати
Здоров’я, щастя 
     й довгих літ.
Щоб ніжки 
 Ваші не боліли,
Ще довго по землі ходили,
Дай, Боже, лиха вам не знати 
І соту весну з нами зустрічати.

З любов’ю – доньки 
Оля і Таня з чоловіком, 
внуки Андріана, Євген, 

Ірина з чоловіком, чоловік 
Михайло.

Нашому дорогому чоловікові, 
батькові, турботливому дідусеві

Роману Каролійовичу 
ХОПТОВОМУ 

Бог подарував 75 щасливих літ, 
з чим ми його сердечно вітаємо.

Летять роки, 
мов лебеді 
         у вирій, 
Життя іде, 
його не зупинить,
Прийміть вітання 
наші щирі 
і побажання 
          від душі.
Від щирого 
  серця 

                         здоров’я бажаєм, 
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя на світі нема.
Хай життя квітує буйним цвітом 
І День народження 
           приходить знов і знов, 
А доля хай дарує з кожним роком 
Благополуччя, щастя і любов.
Хай сила завжди прибуває,
До серця старість не спішить,
Хай люди завжди поважають 
І Бог життя благословить.

З найкращими побажаннями 
– дружина Ліда, донька Віра

з чоловіком Ігорем, донька 
Наталя з чоловіком Михайлом, 

внуки Віталій, Аня 
та вся родина.

Від щирого серця вітаємо 
з Днем народження нашого 

отця-пароха Богдана ЄДИНАКА.
З Днем уродин 
   здоровимо 
всім миром,
Прийміть 
         від нас 
Ви побажання 
            щирі
І молитви, 
що шлем 
   до Господа 
         за Вас.
Ви обрали шлях,
  щоб Богові 
          служити,
І світлом освя-

чені Ваші путі.
Нехай же Ангел Ваш хоронитель
Буде заступником Вам у житті.
Мабуть, ще слів таких 
                 ніхто і не придумав,
Щоб в них вмістити 
           щиро все про Вас,
Ви – доброта, порядність, мудрість,
Ми дуже любим і шануєм Вас.
Хай Бог пошле здоров`я 
                    Вам міцного,
Хоронить від усього злого,
Щоб Вами вибрана свята дорога
До Бога вічного Вас привела.
Хай світлі весни Бог Вам посилає,
Зими душевної щоб не було у Вас,
Терпіння зменшує, наснаги прибавляє,
Щоб Богові служити довгий час.
Хай на родину ласки всі зсилає
Пречиста Діва й Трійця Пресвята
І повсякчас в опіці Вас тримає

На многії і благії літа!
З повагою 

і християнською любов`ю – 
парафіяни с. Косів.

КУПОН
Я голосую за
 ___________

Марія 
ГАРМАТЮК 
м. Чортків


