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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЯ 
ДО НАШОЇ КОМАНДИ 

ВЖЕ СЬОГОДНІ!

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

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

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

095 26 00 703
 resume.cho@sebn.com

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

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

Гарантуємо:
офіційне працевлаштування, медичне страхування, 

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

Чортківська філія 

ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Буріння свердловин, монтаж насосного 
обладнання. Гарантія та сервіс 

Тел. 096-125-51-25

З дня на день очікуємо створення То-
вариства з обмеженою відповідальністю 
«Редакція газети «Голос народу», коли 
можна уже буде стовідсотково стверджу-
вати, що газета стала повністю незалеж-
ною. На жаль, через ряд технічних при-
чин, що виникли не на місцевому рівні, 
державний реєстратор наразі не може 
внести відповідні відомості в Єдиний 
державний реєстр підприємств, органі-
зацій та установ України. Сподіваємося, 
хоча би до Дня журналіста (6 червня) 
здобудемо омріяну волю. Тим не мен-
ше, у самому розпалі передплата газет і 
журналів на друге півріччя ц. р., до за-
вершення якої залишається менше міся-
ця. Після підняття у березні ц. р. тари-
фів на доставку періодики «Укрпоштою» 
ми змушені були й самі дещо підвищити 
передплатну ціну – всього лишень на 
гривню у місяць, до чого не вдавалися 
останніх кілька років. За цей час вартість 
поліграфічних послуг зросла майже на 80 
(!) відсотків, удвічі виросла мінімальна 
заробітна плата тощо. Звичайно, тепе-
рішня передплатна вартість є далекою від 
рентабельності, та чудово розуміємо, що 
й вам, шановні читачі, сьогодні нелегко. 
Проте, гадаємо, незначне подорожчання 
аж ніяк не вплине на ваше бажання пе-
редплатити районку на друге півріччя ц. р.

Отож, вартість передплати
для населення (індекс – 61366)
на 3 місяці – 37 грн 11 коп. 
до кінця року – 74 грн 22 коп. 
для підприємств, установ і організацій 

(індекс – 61367)
на 3 місяці – 40 грн 11 коп.
до кінця року – 80 грн 22 коп.
(Суми вказані без вартості приймання 

передплати)

Передплата-2017
Майже незалежні

День газети

Запрошуємо наш позаштат-
ний актив – дописувачів «Го-
лосу народу» на традиційні схо-
дини з нагоди Дня журналіста у 
вівторок, 6 червня.

Початок зібрання об 11-й 
год. в конференц-залі редакції.

має бути почутий! 

Ати-бати, 
йдуть …нітрати 

С. 2

Табу 
на футбол

С. 3

На гостини 
до Матері

С. 6 С. 7

Байкер-street 
у Чорткові

у с. Стара Ягільниця
9 червня, п`ятниця, 

11-а год., приміщення 
сільської ради.

Приходьте 
на довірливу розмову



2 червня. Тривалість дня – 16.10. Схід – 4.517. Захід – 21.01

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

індекс 61366
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На часі2

У райдержадміністрації

Про це говорять Топ-тема

Його стаття стала поштовхом до невідкладного ді-
знання про вміст нітратів у весняних овочах і фрук-
тах, що так звабливо розмістилися на торговельних 
прилавках нашого міста.

Опісля зимового періоду нам так хочеться свіжо-
вирощених продуктів. Проте за таким бажанням ми 
не задумуємося над тим, що ця «свіжіть» може не-
сти в наш організм небезпечні речовини, за які ми 
ще й платимо свої зароблені гроші. 

А втім, ми (кореспонденти районки) попрямували 
на центральний продовольчий ринок Чорткова, де за 
якістю продуктів, що на всяк смак покупців вистав-

лені на продаж, пильно стежать працівники Чорт-
ківської лабораторії ветсанекспертизи Марія Дерій, 
Світлана Семенюк, Оксана Андріяк під очільни-
цтвом завідувача лабораторії Богдана Керничного. 
У момент нашої нагоди експерти саме проводили 
аналіз щодо вмісту нітратів у полуниці – в межах 
норми, засвідчили. А відтак, ознайомили з нормами 
гранично допустимої концентрації (ГДК) нітратів в 
овочах і фруктах: картопля – 250 мг/кг (ГДК нітра-
тів), капуста білокачанна рання (до 1 вересня) – 900, 
морква рання – 400, томати у захищеному ґрунті – 
300, огірки в захищеному ґрунті – 400, буряки сто-
лові – 1400, цибуля-перо у відкритому ґрунті – 600, 
листяні овочі у відкритому ґрунті – 2000, перець 
столовий у захищеному ґрунті – 400, кабачки – 400, 
редиска рання – 2400, виноград столовий, яблука, 

груші, цитрусові 
– 60. 

Втішає те, як 
повідомили пра-
цівники лабора-
торії, що на часі 
вміст нітратів у 
вищеперечисле-
ній сировині не 
перевищує нор-
ми. А от на по-
чатку травня, за 

свідченням експертів, показни-
ки, так би мовити, зашкалювали 
у буряках (найбільше!), огірках, 
картоплі, редисці. Слід заува-
жити, всі куплені свіжі овочі та 
фрукти перед вживанням необ-
хідно вимочити у воді (бодай би 
30 хвилин влаштувати їм «хо-
лодний купель»). 

Покупці повинні знати й те, що 
кожен продавець зобов’язаний за 
вимогою (будь-кого) пред’явити 
експертний висновок (на основі 
лабораторних ветеринарно-сані-
тарних досліджень) щодо якості 
продуктів, у якому вказується і 
вміст у них нітратів. Якщо ж не-
має в наявності експертвиснов-
ку, то продавець не має права 
торгувати неперевіреною сиро-
виною.  А ще важливо звернути 
увагу на дату (коли проводилися 
лаболаторні дослідження, чи не 
задавнені).

Слід наголосити, не варто користуватися послуга-
ми стихійної торгівлі (тобто тієї, що за межами рин-
ку). Бо, здебільшого, ті продукти не пройшли лабо-
раторної ветеринарно-санітарної перевірки. Саме в 
цьому ми, власне, й пересвідчилися, вийшовши за 
огорожу продуктового міського ринку. Коли затре-
бували в одного із продавців експертний висновок, 
то він, як виявилося, й гадки не мав «що то таке». 
Тож задумаймося: купуючи смакоту на стихійних 
ринках, тим самим наражаємо себе на небезпеку – 
отруєння.   

 А втім, про безпечність людей в цьому плані мала 
би подбати міська влада, навівши лад зі стихійною 
торгівлею в місті. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Скільки нітратів 
ми споживаємо щодень?..

30 травня ц. р., перебуваючи з візитом на Чортків-
щині, народний депутат України Олег Барна про-
вів робочу зустріч із першим заступником голови 
райдержадміністрації Іваном Заболотним за учас-
ті начальника відділу освіти райдержадміністрації 
Ірини Гульки, головного лікаря Чортківського ко-
мунального районного центру первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги Ярослава Ратушняка, 
виконувача обов’язків начальника відділу культури, 
туризму, національностей та релігій райдержадміні-
страції Марії Мельник. Предметом обговорення був 
перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється у 
2017 році за рахунок субвенції з державного бюдже-
ту місцевому бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих терито-
рій.

У ході робочої наради присутні намагалися спіль-
но напрацювати план дій для вирішення конкрет-
них питань і завдань по об’єктах у галузях меди-
цини, освіти, культури, безпосередньо враховуючи 
фінансову складову.

«Наше завдання у найближчий час розглянути  
увесь комплекс питань, чітко розуміти проблему 
кожного закладу в районі, аби скомпонувати всі 
пропозиції та раціонально використати державні 
кошти», – резюмував Олег Барна.

На завершення посадовці домовилися провести 
зустрічі з громадами сіл та, враховуючи їхні про-
позиції і бачення подальшого розвитку населених 
пунктів, розпочати роботи.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

Сьогоднішнє довкілля (соціальне і природне) як в Україні загалом, так і в нашому регіоні – 
агресивне до людини. Депресивний стан основної частини населення на фоні нераціонального 
харчування та забруднення природного середовища є найважливішим підґрунтям виникнення хвороб 
і скорочення життя. Саме так розпочав свій інформативний допис позаштатний кореспондент «Гн» 
Стефан Грицьків (читайте на 10-й стор.). 

Вперше за останні 20 років жителям мікрорайону 
Кадуб із 4 травня поточного року подається 
цілодобово артезіанська чиста вода! 

Ця надважлива подія для нашого міста стала 
можливою завдяки концентрації зусиль міської 
влади і особисто міського голови Володимира 
Шматька над вирішеннюм питання безперебійної 
подачі та поліпшенні якості питної води жителям 
Чорткова і титанічним зусиллям працівників во-
доканалу. 

За інформацією начальника Чортківського 
ВУВКГ Віктора Гордієнка, з водозабору Стара 
насосна в обсязі 600-700 куб. м на добу цілодобо-
во подається чиста вода жителям вулиць Січин-
ського, Князя Володимира Великого, Шухевича, 
Заводської, Чайківського, Огієнка, П.Тичини, 
М.Рильського. Це вдалося досягнути завдяки 
встановленню двох додаткових насосів до існую-
чих шести, а також – відновленню двох артезіан-
ських свердловин, що багато років не функціону-
вали. На черзі відновлення ще двох неактивних 
свердловин.

«На часі, – зазначив В.Гордієнко, – є певна 
кількість абонентів, що проживають по вулицях 
С.Бандери, Незалежності, Пітушевського, Со-
нячної, Зеленої, Й.Сліпого, Монастирської, Пі-
гута, Маньовського, Лесі Українки, Носса, Гон-
чара, яким подається річкова вода з водозабору 
Нова насосна. Споживання води – приблизно 
1400 куб. м, із них 600-700 куб. м – втрати, які 
ще потрібно відшукати. Над цим ми працюємо. 

Також маємо розуміти, що основна водопровід-
на мережа Чорткова закладена ще у 1905 році. 
Відповідно стан цих труб залишає бажати кращо-
го. Проте, запевняємо, що якість води постійно 
контролюється, вода знезаражується гіпохлори-
том натрію. 

У свою чергу просимо вас, шановні жителі міс-
та: користуйтеся водою ощадливо! Пам’ятайте, що 
чиста вода – величезна цінність, котру потрібно ви-
користовувати економно!». 

Основне завдання працівників підприємства 
в найближчі 2-3 місяці — виконати доручення 
міського голови Володимира Шматька щодо за-
безпечення жителів усього міста чистою арте-
зіанською водою. З цією метою за допомогою 
відповідного спецобладнання будуть продовжені 
роботи з відновлення інших свердловин, що не 
діяли протягом тривалого часу.

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків 
з громадськими організаціями та засобами масової 

інформації Чортківської міської ради

Роботи з відновлення 
артезіанських 

свердловин тривають! 



3 червня. Тривалість дня – 16.12. Схід – 4.50. Захід – 21.02. Іменини святкують Костянтин, Олена
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3Соціум

Конфлікт

За читацьким листом

Ось фрагмент читацького листа до ре-
дакції. «У нашому селі, де нема ні школи, 
ні дитячого садка (діти відвідують ці на-
вчальні заклади в сусідніх Шульганівці, 
Ягільниці, Нагірянці), була одна розвага – 
облаштований стараннями місцевого де-
путата Л.Хруставки дитячий спортивний 
майданчик. Діти збиралися там і грали у 
волейбол, футбол, підтягувалися на тур-
ніках. Попри проїжджу дорогу наш депу-
тат висадив у рядок сосни, ялини, щоб 
відмежувати майданчик. Раділи такому 
затишному куточку для ігор і діти, і їхні 
батьки. Але недавно футбольні ворота 
хтось підрізав, а тепер вони взагалі десь 
зникли…». І підписи мешканців Долини 
– аж одинадцять.

Ми завізитували до села минулої 
п`ятниці, якраз того дня, коли школя-
рі дісталися очікуваної вольності – ка-
ні-ку-ли! Та на майданчику не чутно 
дитячого галасу, лунко відбитого м`яча. 
Натомість – рясно порослі спориші. З 
протилежного боку дороги, навпроти, – 
футбольні ворота (а «плечима» до доро-
ги їх і справді немає, лиш забиті кілки 
на означення тих, що були). Посередині 
майданчика – волейбольна сітка, зліва – 
баскетбольне кільце. Справа, ближче до 
будівлі, – гойдалка, турніки, металева 
ракета – один із традиційних атракціо-
нів. Одне слово, всі необхідні атрибути 
в наявності, однак – затишшя. Лише й 
угледіли ми на гойдалці самотню біляво-
косу дівчинку та ще хлопчину з м`ячем, 
що прямував кудись навскіс, бо тут, на 
майданчику, на його шкіряного друга – 
табу. Чому?

Згадуваний в листі депутат районної 

ради Любомир Хрустав-
ка, що мешкає непо-
далік, і взявся на наше 
прохання означувати 
фабулу протистояння, 
що спричинило ось та-
кий переворот. «Родом» 
майданчик десь із 2006-
2007 рр. Відтоді ж й об-
городжений – аби діти 
за м`ячем не бігли на 
дорогу. До слова, поза-
ду отих, зрізаних нара-
зі воріт, сітку-загорожу 
відразу завбачливо під-
нято вдвічі вище – аби 
м`яч не перелітав над 
нею. Стінкою, що теж 
призначена слугувати 
за огорожу, а ще – ми-
лувати око та очищати 
повітря, стоять трирічні 

віком ялини й сосни – здійматимуться 
вище й вище. До слова, первинно все 
тут облаштовувалось ґрунтовно: з до-
триманням правил безпеки цю місцину 
«обійшли» електродроти, декотрі навіть 
«пірнули» під землю. Дітвора, охоча за-
йматися на спортивних снарядах, вла-
штувала в приміщенні колишнього клубу 
такий собі, нехай і простенький, та все 
ж тренажерний зал. Однак тому умирот-
воренню, розміреному ритму, коли селя-
ни двоста номерів мали впевненість: їх 
діти цілеспрямовано проводять дозвілля 
на майданчику (лише шкільної дітвори в 
Долині до трьох десятків), завадив факт 
демонтажу футбольних воріт, вчинений 
цієї весни, незадовго до Великодня (бо 
позачергова сесія Шульганівської сіль-
ської ради розглядала це питання якраз 
«шуткового» тижня).

Хто ж вдався до такої протиправної дії 
і з яким наміром? У листі осібно про це 
не йдеться, бо його автори, як вияви-
лось (це випало почути від долинчанки 
Стефанії Бабій), все ще сподіваються на 
мирне врегулювання конфлікту і певний 
компроміс. Однак у плині розглядува-
ного факту винуватці зголосилися самі. 
Адже подружжя Шевчуків – Ярослава та 
Іван – мешкають навпроти і, поясню-
ють, тривалий час м`ячі з майданчика раз 
у раз залітають на їх обійстя. «Он, поди-
віться, п`ять квадрів бляхи побито! – на-
рікає п. Ярослава (це вона про огорожу). 
– Побили четверо курей і п`ятеро качок. 
Тут воріт не було зроду, мені 76 років, 
такого не пам`ятаю!».

Кульмінацією невдоволення, що на-

ростало в садибі Шевчуків, виявляється, 
стала хвороба господині. Після перенесе-
ного дружиною важкого інсульту («була 
на волосок від смерті»), забравши її з 
лікарні, в момент відчаю, коли п. Ярос-
лава начебто дістала м`ячем на власному 
подвір`ї, чоловік взяв болгарку та й зрі-
зав ті осоружні ворота. Мовляв, не буде 
воріт – не буде й футболу. «Старші люди 
мають право на відпочинок, доживати 
віку, – резюмує  п. Іван Шевчук. – Є 
у нас закон такий?» 
– запитує. Подружжя 
навперебій голосить, 
що то вже зовсім не 
дітлашня, мовляв, ба-
вилась на майданчи-
ку, а дорослі хлопці, 
чоловіки, в котрих і 
сила удару відповід-
на. «Доки не було тих 
воріт, доти був спо-
кій», – начебто аж бі-
долашно зітхає жінка. 
І майже навперебій 
удвох із чоловіком до-
дають, що адресува-
ли до сільради заяв з 
приводу – десь до 60 
(!) лише усних, а ще й 
письмову. І до районної ради теж зверта-
лися. А коли втратили надію, вимушено 
вдалися до ось такого акту вандалізму.

Намагаємося переконати наших спів-
розмовників у тому, що, як-не-як, підня-
то руку на громадське майно, що прикро 
дітворі без майданчика – наразі єдиного 
місця реалізації її вікових інтересів та 
прагнень. Вони ж не хочуть й чути. «Що, 
не можна зробити стадіон десь в іншо-
му місці? – дорікає Ярослава Шевчук. 
– Най собі діти бавляться, ніхто не боро-
нить, ігор є досить, най бігають, грають в 
піжмурки, а то що – конче м`яча?».

Прямісінько позаду тих других воріт, 
навіть не відділена, як в цьому випад-
ку, дорогою, – садиба інших долинчан, 
Струтинських, котрих Шевчуки в плині 
бесіди намагалися раз у раз лучити в свої 
союзники. Мовляв, і в них там півміха за-
летілих м`ячів, і заяви до сільради вони 
адресували спільні. Пані Ярослава пробу-
вала докликатися тамтешнього господаря 
Йосифа до спільної бесіди, однак дарма. 
Зрештою, такий поворот справи завча-
су прогнозував Любомир Хруставка, за-
кцентувавши: ті селяни спершу теж трохи 
мали претензії, але потім підросли їх діти 
й граються на майданчику. Тож вони не 
протестують, а м`ячі, що потрапляють на 

подвір’я чи город, повертають дітворі.
Зрештою, можливий компроміс в цій 

непростій і зовсім не дріб`язковій ситу-
ації вже обраний згадуваною в тексту-
рі нашої оповіді сесією Шульганівської 
сільради. Самоврядний орган бере на 

себе зобов`язання наростити огорожу 
майданчика від дороги ще на одну квадру 
вище (аби перешкодити м`ячам залітати 
деінде), а подружжя Шевчуків зобов`язує 
повернути попередньо зрізані ворота на 
місце. Однак час іде, вже й початок літа, 
канікули, а віз, як мовиться, й нині там. 
«Най наростять огорожу хоч би на два 
метри заввишки і протягнуть аж до клу-
бу», – озвучував нам вимоги Іван Шев-
чук. «А як будуть м`ячі, то що, принести 
їх до редакції? – риторично запитувала п. 
Ярослава, додаючи в тему: – Я того року 
пробивала їх, палила, а тепер що роби-
ти?».

Викладене було б неповним, якщо 
не додати «родзинку», озвучену тим же 
Л.Хруставкою: наразі кращі футболісти 
району, вже визнані, так би мовити, мас-
титі – всі перейшли через цей майдан-
чик, виросли на ньому. Хоча навіть не 
це визначальне. А як же зі смаком ди-
тинства? Адже хлопчачий вік неодмінно 
присмачений футбольним м`ячем, паса-
ми й голами, воротами. Через що ж по-
карані долинські хлопчаки?

Ситуацію з`ясовували 
Анна БЛАЖЕНКО, 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
Орест ЛИЖЕЧКА (фото)

У вказаному листі викладено наступну 
інформацію. 

Пані Підгірняк була подана заява щодо 
розгляду на сесії Горішньовигнанської 
сільської ради питання про надання до-
зволу на право підпису сільському голові 
Б.Гевку за сусіда (суміжника заявника), 
котрий не погоджував межі земельної ді-
лянки, на яку претендує О.Підгірняк для 
ведення товарного сільськогосподарсько-
го виробництва, і затвердження акту ко-
ристування вказаною територією землі.  
Разом із заявою, як стверджує заявниця, 
нею був поданий і оригінал технічної до-
кументації на дану земельну ділянку. На 
черговій сесії Горішньовигнанської сіль-
ської ради більшістю депутатських голо-
сів «за» було надано дозвіл сільському 
голові на право підпису. Проте за певний 
період часу подані документи, за свідчен-
ням п. Підгірняк, так і залишилися без 
погоджувального підпису, а втім – і без 
повернення їх власникові при мотивації: 
технічна документація надіслана в Голо-
вне управління Держгеокадастру в Терно-
пільській області для перевірки правиль-
ності її оформлення (до речі, саме така 
відповідь у письмовій формі була надана 
сільським головою Б.Гевком на адвокат-

ський запит щодо цього). Отже, вказаних 
документів у сільській раді на часі не-
має?.. А відтак, на запит О.Підгірняк із 
Головного управління Держгеокадастру 
в Тернопільській області надійшла на-
ступна інформація: «Впродовж 2015-2017 
років будь-які звернення та клопотання 
від Горішньовигнанської сільської ради 
на адресу Головного управління стосов-
но земельних ділянок, щодо яких Вами 
(О.Підгірняк) ініційовано виготовлення 
технічної документації із землеустрою, не 
надходили. В тому числі – стосовно по-
треби у наданні роз’яснення процедури 
виготовлення такої документації». 

Дивно, чи не так?.. Ось така круго-
верть, як мовляє п. Олена, триває вже 
кілька місяців поспіль. 

Однобічно розглядати ситуацію не го-
диться, а тому ми, кореспонденти район-
ки, направилися за роз’ясненням назрілої 
незрозумілості до Горішньовигнанського 
сільського голови Бориса Гевка. 

Із чоловіком п. Підгірняк, як засвідчив 
сільський голова, у них відбулася розмо-
ва щодо спірного питання про виділення 
земельної ділянки, та, на жаль, до спіль-
ної згоди вони так і не дійшли. А справа, 
пояснює, ось в чому: М.Підгірняк купив 

приміщення ферми, що знаходиться на 
території с. Горішня Вигнанка. Слід ска-
зати, є суміжник вказаної території, і зем-
ля по справедливості мала би розділитися 
навпіл в користь обох, але п. Підгірняк 
проти такого поділу, та й суміжник теж. 

Щодо технічної документації, то вона 
дійсна лише при, як-то кажуть, мокрій 
печатці та підписі сільського голови, адже 
земельна ділянка знаходиться у власності 
сільської ради. Але право підпису йому 
належить лише опісля письмової згоди 
суміжника, чого насправді наразі немає. 
Горішньовигнанський керманич нама-
гається, мовляв, якось залагодити дане 
протиріччя, щоби, так би мовити, і вовк 
був ситий, і вівці цілі. А втім стверджує, 
що згідно з «буквою закону» в першу 
чергу підписати згоду повинен суміжник. 
Комісія по землеустрою мала би про-
вести обстеження даної земельної ділян-
ки й укласти акт, але за певних причин 
представникам комісії так і не вдалося 
провести ряд відповідних процедур. Су-
міжник, за словами п. Гевка, категорич-
но проти запропонованого поділу землі. 
Причина цього спротиву відома, мабуть, 
лише двом сторонам даного розбрату. А 
сільський голова, як власне стверджує, 

опинився, як-то кажуть, між двох вогнів. 
«Підпишу чи не підпишу дані докумен-
ти, – мовить, – все одно порушу права 
однієї чи іншої зацікавленої особи в цій 
справі. Палиця має два кінці. І будь му-
дрим, коли вони самі не можуть віднайти 
альтернативу…». 

Конфліктна ситуація фактично сягла 
апогею люті: дійшло до рукоприкладства 
– сільському голові, за його свідченням, 
п. Підгірняком нанесено тілесні ушко-
дження. Опісля чого технічну докумен-
тацію Б.Гевко притримує для досудового 
розслідування. 

«Але ж мова йдеться, – втручаємося в 
роз’яснення мотивації, – про повернен-
ня власнику оригіналу технічної доку-
ментації. Адже в часі судового розгляду 
можна скористатися копіями документів, 
все одно ж оригінал без Вашого підпису 
не є правомірним…». – «Коли в постано-
ві суду буде вказано про повернення до-
кументів, – відповідає, – то, безумовно, 
поверну…». 

На часі справа розглядається в суді. 
Нещодавно відбулося перше засідання, 
наступне – з певних причин відкладено 
на невідомий термін. 

Ну що ж, сподіваємося, все вирішиться 
справедливо, згідно з чинним законодав-
ством, і Феміда «розставить всі крапки 
над «і». 

Ситуацію вивчала Тетяна ЛЯКУШ 

А майданчик снить футболом…
Недарма одну з вуличок у с. Долина здавна нарекли Горбами – пагорбів там й справді не бракує. Звісно ж, і 

видолинки є, тож кожен із них селяни використовують з максимальною вигодою. Як і оту оболоню, що відразу за 
сільським клубом (щоправда, наразі не діючим, там «прописана» книгозбірня). Той будинок сільської «Просвіти» – 
ще доволі міцний, хоча й давній-предавній, поставлений, кажуть, за Польщі, з призначенням за споруду публічну, 
через що й територія надовкіл одвічно слугувала для гурту, збираючи молодь, дітлахів. І донедавна так було, а 
тепер…

Чи розставляться всі крапки над «і»?..
Нещодавно до редакції нашої газети від мешканки с. Горішня Вигнанка Олени Підгірняк надійшов лист із 

проханням посприяти у вирішенні ситуації-непорозуміння, що склалася довкола виготовленої нею та поданої до 
сільської ради технічної документації на земельну ділянку.
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На даний час на базі неповної загальної середньої 
освіти (9 класів) коледж здійснює підготовку освіт-
нього ступеня «молодший спеціаліст» галузі знань  
«Управління та адміністрування» за спеціальністю: 
«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа 
та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржо-
ва діяльність». Сьогодні в коледжі здобувають освіту 
574 студенти денної форми навчання з багатьох об-
ластей України. Випуски від 2013 року становлять 
близько 500 молодших спеціалістів. Після закінчення 
коледжу студенти  отримують атестати про повну за-
гальну середню освіту та дипломи молодшого спеціа-
ліста і мають змогу працювати в сфері бухгалтерсько-
го обліку підприємств, установ та організацій різних 
форм власності, комерційних структурах, сфері малого 
та середнього бізнесу, фінансів та страхування, вико-
нувати операції в банках і фінансово-кредитних уста-
новах тощо. Істотним нововведенням є бакалаврат – 
можливість здобуття повної вищої освіти (Наказ МОН 
України від 23 грудня 2016 р. № 1512).

У ході Дня відкритих дверей пройшла змістовна 
презентація наукових видань викладачів навчального 
закладу. Тоді ж у коледжі відбувся обласний науково-
методичний семінар об’єднання викладачів іноземних 
мов ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації області за темою. 
«Формування креативної конкурентоспроможної осо-
бистості студента в полікультурному соціумі шляхом 
застосування інформаційно-комунікативних техно-
логій при вивченні іноземних мов» під керівництвом 
викладача-методиста О.Я.Вишнівської. Учасникам 
семінару було запропоновано ряд інноваційних форм 
і методів викладання англійської мови згідно з сучас-
ними педагогічними вимогами. У роботі взяли участь 
23 викладачі Тернопільщини. Водночас проходив ІІ 
(обласний) етап Всеукраїнської олімпіади з іноземних 

мов серед студентів Тернопільської області. Перемож-
ців було нагороджено дипломами: І ступеня – сту-
дентку Технічного коледжу ТНЕУ ім. І.Пулюя Антоні-
ну Закорчемну, ІІ ступеня – студентів: Чортківського 

коледжу економіки та підприємництва 
ТНЕУ Артура Дерія, коледжу економі-
ки права та інформаційних технологій 
ТНЕУ Володимира Сидягу, Чортківсько-
го гуманітарного-педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського Соломію Табачак; ІІІ 
ступеня – студентів Чортківського дер-
жавного медичного коледжу Ірину Ново-
сільську, Бережанського агротехнічного 
коледжу Олега Куцого, Тернопільського 
ПВНЗ «Медичний коледж» Юлію Куль-
бабу. Опісля гості мали екскурсію міс-
том, яку провів кандидат історичних 
наук Я.І.Дзісяк, ознайомивши з історією, 
пам’ятками архітектури та іншими ціка-
винками нашого міста.

Змога перенестися в інший вимір була 
не лише в часі подорожі містом із його 
історичними будівлями. Прояви мисте-

цтва – це неабияка машина часу та емоційний перебій 
серця й душі людини. Концертну програму, приуро-
чену Дню Матері, підготували: І.В.Лоїк, Л.М.Регета та 
А.М.Микитюк. Студенти-ведучі: Михайло Базишин і 
Тетяна Тичковська представили різноманітну програ-
му. На сцені звучали пісні про маму під керівництвом 
Ігоря Лоїка у виконанні студентки Валентини Безко-

ровайної, Михайла Базишина, Івана Бойчука, Іванни 
Музики. Анатолій Грабець та Ігор Лотоцький, а також 
концертмейстер Уляна Налока приємно вразили гос-
тей заходу особливим виконанням «Аве Маріє» Фран-
ца Шуберта. Студенти Ольга Чарнош та Оксана Угри-
нюк майстерно прочитали вірші «Мамина молитва» і 
«Лебеді материнства». Присутні побачили танцювальні 
виступи Вікторії Кулик і Михайла Базишина під на-
звою «Мамо, не плач, я повернусь весною», танець 
«Дарунок мамі» Ілони Кривки й Олега Бойка та інших 

виконавців. Серед підготовлених но-
мерів не можна було обійти увагою 
трагедії матерів сьогодення, які не 
можуть дочекатися своїх синів з ро-
сійсько-української війни: одні при-
ходять у домовинах, інші каліками 
або й з покаліченими душами. Війна 
забрала життя багатьох наших зем-
ляків, які більше не повернуться до 
своїх матерів. 

На завершення пропоную вашій 
увазі уривок із притчі про маму. 

Бог сказав дитині, яка мала наро-
дитися: 

– Я подарую тобі Ангела, який за-
вжди буде з тобою. 

– А як звуть мого Ангела?
–Не важливо як його звуть, у нього 

багато імен. Але ти для початку на-
зиватимеш його: мама.

Алла МИКИТЮК, 
методист коледжу

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Пишаюся тим, що газету рідного краю «Голос на-
роду» передплачую, читаю і постійно до неї допи-
сую багато років, є її позаштатним кореспондентом. 
За минулі роки на сторінках районки було надруко-
вано чимало моїх кореспонденцій про людей нашо-
го хліборобського краю, життя і побут односельчан, 
роботу соціально-культурної сфери та виховання 
підростаючого покоління.

Слід відзначити, що газета «Голос народу» є тим 
виданням, яке інформує жителів району про по-
дії, що відбуваються в кожному населеному пункті 
Чортківщини. Журналісти завжди об’єктивно ви-
світлюють непросте життя наших краян у період фі-
нансово-економічної кризи, коли владні структури 
та їх чиновники не завжди прислухаються до голосу 
народу, простих людей, не дуже переймаються їхнім 
життям, проблемами, які їх турбують.

Мешканці нашого краю люблять свою газету за 
те, що вона порушує на своїх сторінках ті питання, 
які найбільше хвилюють читачів, зокрема: прове-
дення реформ у галузях медицини, освіти, право-
охоронних органів. Сьогодні ведеться багато розмов 
у засобах масової інформації про втілення в жит-
тя пенсійної реформи, адже вона зачіпає інтереси 
нинішніх пенсіонерів, які живуть на мізерні пенсії. 
Люди похилого віку надіються на значне підвищен-
ня пенсій, а ті, хто нині працює, хоче знати про 
своє пенсійне забезпечення на старості літ, тому в 
ці дні необхідно друкувати матеріали фахівців цієї 
реформи, почути з приводу цього думки і пропози-
ції нинішніх пенсіонерів, роботодавців. Нині необ-
хідно більше матеріалів публікувати про людей, які 
працюють на землі, про керівників сільгосппідпри-
ємств і фермерів, як вони без підтримки держави 
працюють на орендованих землях селян, допомага-
ють соціально-культурній сфері на селі.

Позитивним є те, що журналісти на сторінках 
газети публікують критичні матеріали про тих, хто 
не дбає про збереження природи, забруднює річки 
і навколишнє середовище, неефективно використо-
вує землю, природні надра. Думаю, що ще більше 
критичних матеріалів з`явиться тоді, коли газета 
стане повністю незалежною від владних структур, 
її засновників. Саме тому нам, читачам, необхідно 
підтримати колектив редакції в цей непростий час 
передплатної кампанії на друге півріччя цього року. 
А ця підтримка полягає в тому, щоби збільшити ти-
раж газети, щоби нові передплатники з`явилися в 
кожному селі, в місті, у трудових і навчальних ко-
лективах. Тут своє вагоме слово повинні сказати ке-
рівники організацій, установ, навчальних закладів, 
сільгосппідприємств і фермерських господарств, а 
працівникам редакції варто більше проводити зу-
стрічей із членами трудових колективів. На мою 
думку, необхідно щоби кожен аграрій, який орендує 
в селян земельні паї, передплатив районку бідним 
верствам населення, адже ці люди завжди її чита-
ють, але не завжди мають кошти на передплату.

Я радію за те, що газета за останній час змінила 
своє обличчя. З`явилися нові тематичні сторінки, 
рубрики, особливо прикрашають районку кольорові 
світлини фотокореспондента, і все це завдяки не-
легкій праці невеличкого колективу редакції. Хочу 
відзначити, що на сторінках газети публікуються 
листи читачів, які не залишаються поза увагою жур-
налістів, без них газета не була б такою цікавою.

Тримайте на контролі хід ремонту автошляху 
Джурин-Базар, по розбитій дорозі щодня курсує ав-
тобус, нею не раз доводилося і журналістам подо-
рожувати до сіл тієї зони. Оскільки потенційними  
передплатниками газети є сільські жителі, особливо 
пенсіонери, продовжуйте друкувати публікації про 
життя людей на селі, про їх проблеми.

З нагоди Дня журналіста (6 червня) вітаю всіх 
творців газети, її багаточисельний авторський ак-
тив з професійним святом. Бажаю міцного здоров`я, 
щастя, радості, благополуччя, миру і добра на довгі 
роки життя. Господніх і земних вам щедрот на твор-
чій ниві. Дай, Боже, щоб на нашій землі запанував 
мир і спокій, процвітало заможне життя.

Іван БІЛИК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»,

 с. Джурин
На знімку: День передплатника у Чорткові 

23 травня ц. р.
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Щедрих ужинків 
на творчій ниві

Єднання науки, мистецтва і гостинності
Три в одному буває не тільки кава. 23 травня у Чортківському коледжі економіки та підприємництва 

ТНЕУ пройшов неабиякий день: власне, День відкритих дверей, День матері та фінальний етап 
обласної олімпіади з іноземної мови. Гостей заходу, а це були матері студентів, гості з інших 
освітніх закладів, учні шкіл і їхні батьки та й просто зацікавлені люди, вітали директор коледжу 
Тетяна Жовковська та директор інституту Надія Кульчицька. 
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Цінності

Знай наших!

Нещодавно у примі-
щенні ЗОШ для громад-
ськості села, батьків, 
школярів директором 
школи Л.А.Лесик, ко-
лишньою вчителькою, 
активною просвітян-
кою А.О.Савкою за 
дбайливого сприян-
ня сільського голови 
Я.Л.Греськіва, депутат-
ського корпусу, началь-
ника відділу освіти, мо-
лоді та спорту сільської 
ради Г.Я.Грицик, меце-
натів було організовано 
творчу зустріч, при-
урочену життю та твор-
чості нашого відомого 
земляка, українського 

диригента, композитора, заслуженого  працівника 
культури України Івана Йосиповича Кобилянського 
(1940 – 1997 рр.).  

Знаменним було те, що захід проводився саме 
21 травня, у день народження відомого митця, ко-
трий залишив по собі плідний доробок. Один із 
них – народний аматорський хор «Просвіта» ім. 
І.Й.Кобилянського, що і прибув на зустріч у по-
вному складі під креативним керівництвом дири-
гента, заслуженого працівника культури України 
М.О.М’якуша.

Мені було дуже приємно бути присутнім на цьому 
феєричному дійстві, бо брав особисто участь, ви-
конуючи дві пісні: «Я візьму тебе на руки» зі своїм 

однокласником Ю.Олійником та «Візьми мою руку» 
із Л.Ставничою (думаю і твердо вірю, майбутньою 
відомою співачкою). Наші музичні вітання звучали 
подарунками для такого славнозвісного хору і були 
належно оцінені присутніми. 

Приємним було й те, що прибули родичі Івана 

Кобилянського: донька Ірина, внучка Катерина, не-
вістка Тетяна, які були вражені зустріччю з одно-
сельцями свого відомого батька, родиною та коле-
гами, аматорами, пропагандистами його творчості, 
учасниками хору.

З цього місця хочу трішки розповісти про історію 
заснування та діяльність хору, про котру ми почули, 
спілкуючись з артистами та насолоджуючись мисте-
цтвом, співом гостей нашого свята. Саме цього року 
цей самобутній колектив відзначає своє 50-річчя з 
дня заснування. І величним є те, що стартували уро-
чистості в стінах рідної школи відомого митця.  

Хор заснував І.Й.Кобилянський у 1968 році при 
Тернопільському текстильному комбінаті (нині 
«Текстерно»). За словами теперішнього керівни-
ка хору, вірного друга і соратника митця Михай-
ла М’якуша, це був найкращий керівник у світі. У 
травневі дні 1968-го Івана Кобилянського можна 
було часто бачити серед текстильників на фабриках, 
у цехах. Після короткого знайомства він запитував: 
«Співаєте?». Потім призначав зустрічі для прослу-
ховування. Маестро радів, що хоровий колектив до-
бирається чудовий, адже з-поміж тисяч працюючих 
було й справді багато Богом обдарованих пісенним 
талантом хлопців та дівчат. Перша репетиція від-
булася 21 травня 1968 року, і цей день став днем 
народження хору. Почалися  перші виступи, перші 
успіхи, але ніколи не було розчарувань, бо в но-
воствореному мистецькому колективі були зібрані 
люди, безмежно залюблені в українську пісню.

1970 р. приніс величне визнання – хор став ла-
уреатом республіканського конкурсу хорових ко-
лективів, отримавши золоту медаль. У цьому ж році 
колективу присвоїли почесне звання «народний», 

яке він успіш-
но підтверджував 
до 2000 року. У 
1977-му – лауреат 
I-го всесоюзного 
огляду художньої 
самод іяльност і 
(золота медаль). 
У 1985-му – лау-
реат всесоюзного 
огляду художньої 
самодіяльності на 
честь 40-ї річниці 
Перемоги в Дру-
гій світовій війні. 
Нині у репертуарі 
хору – понад 200 
творів: українські 
народні пісні, 
твори класиків та 
сучасних компо-
зиторів, а також 
пісні засновника 

колективу поета й композитора Івана Кобилянсько-
го – нашого славного земляка.

                Роберто ПОДОЛЬСЬКИЙ, 
учень Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ступенів, 

лідер учнівського парламенту «Ерудит».

Печаль шкільного прощального вальсу 
Ольга залишилася вдовою в 40 років. Самотужки була 

змушена виховувати трьох доньок. Одного разу стало-
ся непередбачуване. Вона помітила, що її наймолодша 
17-річна дочка Ірина якось почала незвично поправляти-
ся. «Невже вагітна? – думала мати. – Та не може такого 
бути, адже вечорами нікуди не ходить…». Та, як кажуть, 
шила в мішку не сховаєш, все-таки – правда. 

– Хто батько дитини? – з тривогою запитала Ольга в 
доньки. 

– Хлопець із сусіднього села, – відповіла Ірина. 
– Де ж ви зустрілися? Коли? – продовжувала випиту-

вати мати. 
– Тоді, коли їздила до бабусі в гості… 
Татусем виявився 18-річний хлопець. Після того, коли 

повідомили йому, що він стане батьком, а тому треба 
одружуватися (щоби дитя не росло безбатченком), то па-
рубок відповів, що запитає у своєї мами… Після таких 
слів усе стало зрозумілим, а втім – ніхто до нього більше 
й не звертався. 

Того дня, коли Ірині однокласники-випускники круж-
ляли у прощальному вальсі, вона народила донечку. До 
палати полового будинку долунювала щемлива мелодія 
вальсу, а для молодої матусі вона була сумною, оповита 
тривогою. Та й Ольжине серце щеміло від жури… 

Час летів. Дівчатко, Лілею назвали, зростало здоровим 
і красивим. В Ольги це була вже третя внучечка, її бабуся 
любила найбільше. 

Згодом Ірина вийшла заміж за військового офіцера. По-
знайомилася з ним у кафе, куди частенько приходила з 
донечкою, щоби допомогти своїй сестрі, яка там працю-
вала. Ліля до всіх чоловіків казала «тато»…, та лише до 
одного це слово міцно «прилипло» – до Олега. Молодий 
чоловік прив’язався до дівчинки, по-батьківськи полюбив 
її, а з часом ніжні почуття зародилися в нього й до Іри. 

Не приховували невдоволення рідні Олега, що привів 
додому жінку та ще й з «чужою» дитиною, мовляли, що 
міг би з дівчиною одружитися. Та все ж це його вибір, 
його доля. 

І живе молода сім’я в мирі та злагоді. Проте, коли Ірина 
чує мелодію шкільного вальсу, бачить щасливих випус-
кників, серце стискає жаль, бо ця сторінка сумом викрес-
лена з її біографії. Та й на весілля не ходить, мовляючи, 
свого не було, чого ж на чуже йти… 

     
І знову вишні в Україні розцвіли

Саме вишні цвіли, коли закінчилася війна в травні 1945 
року. Хто живий залишився, з фронту повертався. 

Виглядала Уляна свого Петра. Немає… І похоронка не 
прийшла. Може, живий?.. Дав би Бог. Тоді обов’язково 
прийде. Та ні, не прийшов. Зарахували Уляну до військо-
вих вдів, і гроші держава давала за те, що чоловіка на 
фронті втратила. 

Та раптом – несподіванка… Живий Петро. Після війни 
опинився в Англії, там одружився, має сина. Написав… 
Вирішив дати звістку про себе аж тоді, коли його синок 
у школу піде. Хотів, щоби хлопчина до сестри Ганнусі 
на Україну листа написав. Учив Петро сина українською 
мовою говорити, читати, писати. І написав малий, хоча з 
помилками, та все ж написав… 

А Ганнуся не пам’ятає свого тата. Шість місяців їй 
було, коли батько пішов на фронт. Пам’ятає Уляна, як 
схилився чоловік над колискою, як капали на маленьку 
донечку сльози з його очей. Обійняв Уляну. Вона чомусь 
в ту мить відчула, що то – востаннє. І пішов… Вірила 
жінка, що куля в нього не влучить, але й гадки не при-
пускала, що зрадить її Петро, що не захоче повернутися 
до неї, до донечки; не схоче ступити на рідне подвір’я, 
адже це його вітцівщина, сюди привів Уляну як невістку… 

Вже й свекруху і свекра похоронила, не діждалися вони 
сина. Не дізналися, що живий, хоча вірили в це. Та й 
Уляні завжди казали: «Не давай на Службу Божу як за по-
мерлого, бо Петро живий». Проте жінка давала, бо знала: 
був би живий, на крилах прилетів би до неї. Помилилася, 
не прилетів… 

Саме вишні цвітуть, коли Уляні виповнюється 100 
років. 

– У чому загадка Вашого довголіття? – запитують 
жінку. 

– В молитвах, – відповідає вона. – І ще в тому, що 
гріха не брала на душу – пари собі не шукала. 

Дивувалися люди, мовляв, який же то гріх, коли саме 
Петро покинув її, знайшовши іншу… 

– То нічого, – говорить Уляна. – То його гріх, йому і 
відповідати перед Богом. А для мене Петро – шлюбний 
чоловік, а шлюб береться лише раз у житті. От і сьогодні 
живу, до 100-а років, можливо, тому, що не згрішила… 
Внук його написав, – продовжує Уляна, – загинув мій 
Петро з дружиною в автокатастрофі, там, у Англії. І син 
його помер. Залишився внук, одружився вже. 

2017 рік… Як і колись, в травні далекого 1945-го, вишні 
в Україні цвітуть. Як і колись виходить Уляна в свої 100 
років на город; і не лише виходить, а й порається біля 
городини. Бог їй ще дає сили. 

Марія ПОЖАРНЮК, 
с. Кривеньке 

Душа, наповнена музикою
Білобожницька ЗОШ І – ІІІ ступенів щиро гордиться знаменитими людьми, котрі в минулому були 

учнями нашої альма-матері. Вчителі школи, адміністрація постійно доводять до нашої учнівської 
свідомості різного роду відомості про людей, котрі, здобувши ґрунтовні знання, зуміли реалізувати 
себе в житті, ставши прикладом для наслідування.

Подіум

«21 травня своє 30-річчя відзначила 
Улашківська музична школа. У барвисто-
му калейдоскопі свята переплелись щирі 
вітання владних і духовних інституцій 
нашого краю, слова вдячності випускни-
ків, яскраві виступи гостей, колег, учнів-
ського та викладацького колективу шко-
ли. Через проведення ремонтних робіт у 
сільському будинку культури святкуван-
ня проходило в нашому рідному «гніз-
дечку», як мовиться, – в тісноті, та не в 

образі...», – так означила ювілей рідної школи 
її викладач Іванна Люба на «фейсбуківській» 
сторінці навчального закладу. Варто додати, що 
нині школа виколисує шість десятків майбутніх 
талантів (а якщо й ні – то принаймні характе-
рів, «замішаних» на мистецтві й розумінні пре-
красного). І що майже всеціло ті роки її очолює 
митець широкого діапазону Степан Капій. І що 
вихованці школи стали маститими митцями та 
жаданими душпастирями. А що там ще, на обрії 
– покаже час…

Фото Віталія ПОБУРИННОГО

Коли і в школі – аншлаг
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Фестиваль духовного співу

А народний депутат України Олег Барна у бла-
гословенні від української влади, обраної народом, 
поцінував приємність, що духовний спів переходить 
із храмів у публічні кола – це свідчить про духовне 
відродження суспільства. Адже духовність і віра – 
саме той стержень, котрий споконвіку тримав, три-
має й триматиме українську націю на українській 
землі. Через духовний спів очищається наше єство. 

І потвердженням тих гранично простих й водночас 
високих слів стали виступи дев`яти колективів-учас-
ників фестивалю. У кожного з них – своя візитівка, 
почасти відображена у спроектованих на екран світ-
линах. Мішаний хор церкви Воздвиження Чесного 
Хреста м. Монастириська (у підсумку – Диплом ла-
уреата фестивалю І ступеня) та мішаний хор церк-
ви св. Верх. Апп. Петра і Павла м. Борщів (Грамота 
учасника фестивалю) свого часу мали нагоду відспі-
вувати Святу Літургію в найвідомішому відпустово-
му місці нашого краю – Зарваниці. Камерний хор 
церкви Воздвиження Чесного Хреста Господнього 
при монастирі оо. василіян м. Бучач (Диплом ІІ сту-
пеня) супроводжував Служби Божі на Вінниччині та 
у Львові, Гошеві, Крехові, на Івано-Франківщині й 
Тернопіллі. Однією з галузок духовного вокального 
ансамблю майже зі чвертьвіковою історією став жіно-
чий хор церкви Пресвятої Тройці смт Золотий Потік 
Бучацького району (Диплом ІІ ступеня). Спільною 
потіхою для всіх виявився виступ дитячого хору «Ан-
гелятко» – при церкві Покрови Пресвятої Богородиці 
зі Заліщиків. Аж три духовні колективи представив 
Борщів – окрім згадуваного вже мішаного хору, ще 
й чоловічий церкви св. Верх. Апп. Петра і Павла та 
церкви Успіння Пресвятої Богородиці, теж мішаний.

Чортківщину представило два колективи. «Хто 
співає – двічі молиться» – таким означенням ду-
ховного співу від св. Августина супроводжувався 
виступ хору «Параклетос» («Утішитель») церкви Зі-
слання Святого Духа зі смт Заводське. Ну й, звіс-
но, виступив під овації та численні вигуки «Браво!», 
ставши перфоменсом фестивалю та здобувши гран-
прі (як і очікувалось), народний аматорський хор 
«Благовіст» церкви Непорочного Зачаття Пресвятої 
Богородиці м. Чортків. У його мало не тридцяти-
літній історії чимало цікавих поміток, та чи не най-
значиміша – Свята Літургія, відспівана 2001 року 
на честь приїзду в Україну Вселенського Архієрея 
Івана-Павла ІІ в її славній столиці. Тепер же, як 
переможець конкурсу-фестивалю й володар гран-
прі, хор співатиме в Патріаршому соборі Воскресін-
ня Христового в Києві – головному храмі УГКЦ. 
Можливо, й з огляду на це голова журі запропону-
вав «Благовісту» виконати ще один, четвертий твір, 
хоча згідно з умовами конкурсу кожен колектив ви-
конував по три.

(Закінчення на 12-й стор.)

Соборно виспівана 
молитва

Духовними волонтерами, котрі частку свого 
життя присвячують служінню Богові засобом 
співу, нарік учасників І конкурсу-фестивалю 
духовної музики «Боже, мир в Україні збережи» 
генеральний вікарій Бучацької єпархії УГКЦ 
отець Володимир Заболотний, започатковуючи 
те дійство й уділяючи йому Боже благословення. 
Упродовж чотирьох годин, починаючи від 
приполудневої пори, під склепінням зали РКБК 
ім. К.Рубчакової минулої суботи линуло співоче 
одкровення тих, хто, за словами душпастиря, 
на Святій Літургії, на Службі Божій «завжди на 
кілька метрів ближче до Бога».

Хліб життя

І ось ювілей вже 300-літній. І 
знову сотні краян вже під онов-
леним відтоді склепінням давніх 
дерев`яних стін, а ще й численно 
надовкіл матірної церкви зано-
сять палку та щиру молитву до 
Всевишнього, щоб дарував Ласку 
Божу народові українському, так 
потребуючому миру й спокою, 
мужності й сили в протистоянні 
з сусідом-агресором.

Нинішній ювілей одного з 
найстаріших храмів Галичини й 
Поділля розтягнувся аж на чоти-
ри дні. У день Вознесіння Гос-
поднього, 25 травня 2017 р. Б., 
церква відзначала свої іменини. 
Як і в кожній добропорядній гос-
поді, ще звечора напередодні ву-
лицю Залізничну ретельно вимі-
тали й вимивали спеціальні машини – аби все 
сяяло чистотою й охайністю. А зранку впала 
благословляюча небесна роса. І дощик рясно 
кропив цілий день – на добро. Тим часом веле-
люддя краян у церкві й побіля неї благословив 
з нагоди храмового празника, очоливши Архі-
єрейську Божественну Літургію у співслужін-
ні численного духовенства, владика Димитрій 
(Григорак) – єпарх Бучацький. Голосив про 
духовне значення свята Вознесіння й закликав 
кожного з вірних, нині сущих у вимірі земного 
життя, обирати путь, що веде до неба, а не до 
гріха. Тієї ж днини відкрито фотовиставку «До-
поможи мені, Боже, дивитись Твоїми очима…», 
до котрої увійшли як архівні світлини, так й 
авторські Володимира Тиховича, Ореста Ли-
жечки, Ірини Брунди та Олега Марчака. У па-
рафіяльному домі при храмі розчахнулась для 
світу й виставка творів художника-іконописця 
Володимира Шерстія, сповита гаслом «Справа 
художника – творити Радість».

А дня недільного, 28 травня, в зворотному 
щодо усталеного поняття напрямку, означе-
ному «Від сучасності до старовини», – від ка-
федрального собору Верх. Апп. Петра й Павла 
(головного храму єпархії, та все ж дочірнього 
відносно матірної церкви Вознесіння Господ-
нього) простували процесійно вірні вже на 
день уродин. Торжественно співали, аж вилу-
нювали над колишньою Долішньою Вигнан-
кою церковні дзвони, голосячи про гостини 
високих достойників. Божественну Літургію 
очолив Архієпископ та Митрополит Тернопіль-
сько-Зборівський Василій (Семенюк) спільно з 
владикою Димитрієм (Григораком) – єпархом 
Бучацьким й численним духовенством. Відгор-
нувши фіранку часу, зазирнув Преосвященній-
ший в далекий 1717 рік, коли руками наших 
пра-пра-прадідів відбудовано храм після татар-
сько-турецької навали. Бо жодні руйнування 
не спроможні знищити Церкви Христової на 
землі, адже з нею – сам Господь, Який зали-
шив нам у Святому Письмі обітницю, що «во-
рота пекельні не переможуть її». Пристрасно мовив 
про випробування УГКЦ крізь довгі літа гоніння. 
«Такого духу потрібно Україні сьогодні, в час про-
тистояння російському агресорові – наслідникові 
монгольської орди», – підсумовував.

Тієї днини, здавалось, співали самі небеса – то 
так божественно-натхненно супроводжував Літур-
гію хор «Артос» кафедрального собору під орудою 
Володимира Максимлюка. Піднесено та щиро у 
велелюдній, та все ж немов домашній родині (бо 
й отець-декан, парох церкви-уродинниці Андрій 

Мельник так зворушливо-правдиво означив наш 
храм) виспівано многоліття численним персоналі-
ям. А прикінцевий варіант започатковано Митропо-
литом: «О Україно, о люба ненько, тобі вірненько 
присягнем!..» і підхоплено багатоголосо. Водосвят-
тя, скроплення спраглих чудодійною студеницею…

Храм Вознесіння Господнього започаткував чет-
верте століття своєї історії.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Тепло материнського лона
Тішусь невимовно, що мені волею Божою вдаровано нагоду вдруге оповідати на газетній шпальті 

про ювілей старенької церкви Вознесіння Господнього у Чорткові. Вперше було 25 літ назад, 1992 
року. Ось фрагмент тодішньої «голосонародівської» публікації: «Ця старенька дерев`яна церковця, 
на котрій спочили віки, десятиліттями стояла усамітнено, немов ховаючись від людського ока, немов 
соромлячись свого запустіння. А нам усім чомусь не було соромно. Прилаштували на одній з її стін 
гордовиту табличку, що пам`ятка архітектури охороняється державою і перетворили Божий храм на 
…смітник. Та неможливо викинути на смітник історію і віру – два направду животворних джерела 
українства. Настала благодатна пора і для відродження його невмирущого духу. І Вознесенська 
церква у Чорткові – сама зневажена й понищена, убога, стала прихистком для громади вірних 
десятиліттями гнаної і переслідуваної УГКЦ, мов матір рідна турботливо пригорнувши їх до своїх 
грудей, прийнявши під свій покров…».
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Мотоподія

Свято духовної пісні

Святкові приготування розпочали-
ся ще напередодні, 26 травня, із роз-
биття наметового містечка у парку ім. 
І.Франка й програмного «Мото-рок-
пікніка», перегляду кінофільму та ніч-
них шатрів. Тематичне продовження 
наступного дня отримала грандіозна 
мотовиставка в центрі міста й мото-
пробіг з українською національною 
символікою. Зватись кращими серед 
кращих прибуло декілька десятків 
костом-байків. Та показовий виступ 
стант-райдера Романа Старуна із Дро-
гобича став справжнім смакуванням 
мотомистецтва. Завершилась свят-
кова програма альтернативним рок-
концертом на Співочому полі міського 
парку, гостями якого стали вісім зір-
кових гуртів: «Медовий полин», «Ко-
бра», «Моторолла», «Демоменс», «Тос-

пейс» та ін.
Спікер сектора 

місцевого відділен-
ня клубу Артур Ма-
рунов зазначає, що 
за сприяння міської 
ради під керівни-
цтвом В.П.Шматька 
виділено на органі-
зацію цьогорічного 
фестивалю 25 тис. 
грн. «Кожен рік, – 
зазначив він, – бай-
керський фестиваль 
дає змогу показати, 
що не лише зміню-
ється настрій і атри-
бутика святкувань, а 
й змінюються люди, 
учасники фестива-
лю, техніка й саме місто. Якість мо-
тоциклів зростає щорічно якщо не в 
геометричній, то в арифметичній про-
гресії! Якщо 2-3 роки тому це були в 
основному пострадянські мотоцикли, 
такі як: «МТ-9», «Мінськ», «Ява» та 
інші, то тепер з’явилося більше іно-
земної техніки: японської, корейської, 
китайської тощо. Ми і справді можемо 
говорити про зріст самобутньої мото-

культури!».
Гості фестивалю, молоді й енергійні 

учасники клубу «Lions MC», котрий 
існує більше 12-ти років, мовлять, що 
справжню феєрію свята масові видови-
ща не роблять, їх створює відданість, 
любов і взаєморозуміння до тієї спра-
ви, яку найбільше любиш, котрій від-
даєш себе повністю. 

Надія САСАНЧИН 
(Чортків.Онлайн)

Звичайно, домінантою звучав духо-
вний спів, зокрема відкрив дійство ка-
мерний хор «Артос» кафедрального со-
бору виконанням молитви «Отче наш». 
Як і було оголошено раніше, удосто-
ївся честі зійти на сцену і володар 
гран-прі конкурсу-фестивалю духовної 
музики «Боже, мир в Україні збережи» 
(проводився напередодні), яким став, 
що особливо приємно, народний ама-
торський хор «Благовіст» церкви Непо-
рочного Зачаття Пречистої Діви Марії 
м. Чортків. Тепло сприйняла публіка 
чудового поета-пісняра з Чернівців о. 
Валерія Сиротюка та прекрасне тріо 
отців із Львівщини – гурт «Новий час». 
На сцені було представлено й чимало 
місцевих аматорських танцювальних 
колективів та солістів-вокалістів тощо.

На жаль, чортківська публіка не над-

то потішила святковий концерт своєю 
увагою, що десь трішечки неприємно 
вразило. Хоча тут, на головній площі 
міста, відчувалася якась особливо те-
пла невимушена родинна атмосфера. 
З іншого боку – дедалі рідше у ни-
нішній час технічного прогресу по-
чуєш виконання пісень «вживу», тим 
більше таких немеркнучих українських 
хітів як «Смерекова хата», «Стожари», 
«Батькова криниця» в авторському ви-
конанні народного артиста України 
Павла Дворського, котрий перервав 
свій насичений творчий графік і дав 
благодійний концерт у нашому Чорт-
кові разом зі своїми синами – Павлом 
Дворським-молодшим і В`ячеславом 
(до речі, хлопці володіють не менш по-
тужними голосами, аніж батько – від-
радно, що це відоме прізвище у музич-

ному світі ще довго буде на слуху). Тож 
отець-настоятель церкви-ювілярки Ан-
дрій Мельник, висловлюючи вдячність 
усім організаторам і жертводавцям, хто 
спричинився до чотириденного дій-
ства святкування ювілею храму, дещо 
скромно висловився, мовляв, ніколи не 

думав, що ле-
гендарний Пав-
ло Дворський 
заспіває на 
його прохання. 
Цією піснею 
дуже доречно 
стала «Будуймо 
храм» у вико-
нанні славетно-
го батька й си-
нів Дворських, 
написана ще у 
радянські часи 
(через що ав-
тор мав певні 
неприємності), 
однак завжди 

актуальна, приспів якої підхопила уся 
площа.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ще більше байкерів, 
ще кращі мотоконі!

27 травня до Чорткова вкотре з’їхалалися на своїх залізних конях любителі 
байкерського мототуризму на черговий регіональний щорічний фестиваль. 
Любителів вправно «покататись», з головою зануритись у мотоспорт 
назбиралось кільканадцять десятків з різних куточків Західної України – 
Рава-Руської, Стрия, Івано-Франківська, Червонограда, Дрогобича, Львова, 
Калуша і нашого Чорткова.

Будуймо храм, духовний храм
Святковий концерт на площі героїв Євромайдану недільного вечора, 28 травня, 

був завершальним акордом величного відзначення 300-ліття церкви Вознесіння 
Христового. 

Велоподія

Львів, Одеса, Івано-Франківськ, 
Чернівці, Ужгород, Тернопіль, чи не 
усі райцентри нашої області – ще не-
повний перелік географічних точок, 
звідки приїхали до Чорткова прихиль-
ники здорового способу життя, за пле-
чима багатьох з яких – участь не лише 
у велоперегонах всеукраїнського рів-
ня, а й міжнародних. Організаторами 
змагань, що проводилися за системою 
крос-кантрі, виступили три Віталії – 
Пилип, Гураш, Фесюк і Віктор Кулик, 
які власне й задумували понад три роки 
тому ці змагання, велоклуб «Каденс» та 
Чортківська міська рада. Саме мер на-
шого міста Володмимр Шматько після 
скроплення усіх учасників та уболіваль-
ників свяченою водою зробив постріл 
зі стартового пістолета у старовинному 
Замку Гольських, звідки стартували і де 
фінішували учасники змагань.

У чотирьох категоріях проходив ве-
ломарафон – «Еліта», «Аматори», 

«Аматори 30+» і «Дівчата». Довжина 
треку (кола) становила 11,6 км. Учас-
никам елітних перегонів довелося до-
лати три кола по пересічній місцевості 
– траса проходила по вул. Київській, 
далі по пересічній лісистій місцевості у 
напрямку Переходів, звідти польовою 
дорогою на Горішню Вигнанку і по-
вернення до замку. Аматорам і дівча-
там – на одне менше. Приїжджі гості, 
читаючи їхні коментарі у Фейсбуці, 
відзначали як цікавість і незвичність 
самої траси, так і високу організацію 
велоперегонів – скрізь були задіяні 
волонтери, готові у будь-який момент 
надати необхідну поміч, велася пря-
ма трансляція на телевізійні екрани у 
замку, відбувалися зйомки й з повітря, 
застосовувався електронний хрономе-
траж результатів учасників за новіт-
ньою системою run style тощо. Досить 
солідним був і призовий фонд – 10 тис. 
грн. Переможцям і призерам, окрім 

грошових винагород, дісталися кубки, 
медалі та коштовні подарунки. Та й по 
завершенні велоперегонів на усіх чека-
ла приємна розважальна програма, ді-
яла виїзна торгівля тощо. Тобто можна 
було з цікавістю і користю провести 
час, ставши свідком захоплюючих го-
нок на велосипедах. Тож організатори 
змагань небезпідставно очікують, що 

рівно за рік – четвертий «Чортківський 
перевал» проходитиме знову в остан-
ню неділю травня – кількість учасни-
ків тільки додасться. Море вражень та 
позитивний заряд енергії гарантований 
кожному.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Чортківський перевал» подолано!
Схоже на те, що наш Чортків поступово стає не тільки мото-, а й вело-

сипедною столицею України. Принаймні на деякий час. Саме тут минулої 
суботи, 27 травня, уже втретє в надсеретовому місті проводився щорічний 
веломарафон «Чортківський перевал», який лучить дедалі більше учасників.



УТ-1 
06.10 Єврошоу 
М.Поплавського 
06.50, 07.45 Смакота 
07.05, 23.00 На слуху 
07.30, 08.45 Свiт он лайн 
08.10, 23.35 Вiд першої 
особи 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 Х/ф «Святий 
Петро» 
12.50 Х/ф «Казка 
про щуролова» 
14.40 Х/ф «Марко Поло» 
17.50 Вiкно в Америку 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
18.50, 22.50 З перших 
вуст 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.20 Перша шпальта 
19.55 Вересень 
20.20 Про головне 
21.00 Новини 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.55 Вiчне 
00.15 Телемагазин 

1+1
06.15 Т/с «Нашi панi 
у Варшавi» (12+) 
19.30 ТСН 
20.15 Т/с «Свати - 3» 
21.15, 22.15 Т/с «Свати 
- 4» 
23.20 Х/ф «Сусiди на 
стрьомi» 16+ 
01.15 Х/ф «Утiкач» 18+ 

ІНТЕР
05.30, 20.00 «Подробицi» 
06.00 «Мультфiльм» 
06.15 Х/ф «Два Iвани» 
10.00 Х/ф «Дiвчата» 
12.00 Т/с «Птаха у клiтцi» 
16+ 
15.20 «Чекай на мене» 
17.40 Новини 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.40 Т/с «1941» 16+ 
23.30 Т/с «Одеса-мама» 
16+ 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.10 «Цей день 
в iсторiї» 
07.15 «Смакота» 
07.30 «Загубленi у часi» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
11.00, 18.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
12.00 «Мамина школа» 
16.00 «Майстерня 
професiй» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Храми Подiлля» 
17.15 «Урок... для 
батькiв» 
18.00 «Живi сторiнки» 
18.15 «Азбука смаку» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.00 «Лiто на Зеленiй 
вулицi» 
19.20 «7 природних чудес 
України» 
19.30 «Народний 
контроль» 
19.45 «Серце мiста» 
20.00 «Народна 
скарбниця» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Земля-наш 
спiльний дiм» 
22.00 «Дивоцвiти» 

TV-4
06.00, 10.00 Т/с 
«Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 23.50 Вiд першої 
особи 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 16.30 Т/с 
«Аристократи» 
10.00 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.40 Нашi грошi 
14.10 Т/с «Анна Пiль» 
15.35 Свiтло 
17.25 Хочу бути 
17.45 М/с «Книга 
джунглiв» 
18.15 Новинний блок 
18.50 З перших вуст 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Дикi тварини» 
19.55 Слiдство. Iнфо 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Оповiдання 
ХIХ столiття» 
22.40 Мегалот 
22.55 Вiчне 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55 «Мiняю жiнку - 4» 
12.20 Т/с «Матусi-2» 12+ 
13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 
21.15, 22.15 Т/с «Свати - 4» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
23.15 Х/ф «На узбiччi» 
18+ 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«1941» 16+ 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.30 Т/с «Одеса-мама» 
16+ 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Будьте здоровi» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
12.00 «Києвотека» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.00 «Час змiн» 
18.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
18.45 «Зупинись 
i здивуйся» 
19.30 «На часi» 
20.15, 21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Євромакс 
08.30 «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Магiя 
природи» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 

12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 Легенди свiтової 
музики. Джеймс Браун 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Бренда Старр» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Українськi 
традицiї» 
17.55 «Добрi традицiї» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Сучасна медицина 
i здоров’я 
20.30 Щоденник для 
батькiв 
21.30 «Смачна 
мандрiвка» 
22.40 Х/ф «Чоловiки на 
межi» 16+ 

ICTV
05.35, 10.10 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
11.05, 13.20 Х/ф «Рембо. 
Перша кров» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.10 Т/с 
«Володимирська, 15» 16+ 
17.40, 21.25 Т/с «Пес» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
22.25 Х/ф «Рембо. 
Перша кров-2» 16+ 
00.25 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Все буде смачно!» 
09.40 Х/ф «Найчарiвнiша 
та найпривабливiша» 
11.15 «Україна має 
талант!-6» 
13.45 «Битва 
екстрасенсiв 13» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.55, 10.45 Т/с «Татусевi 
доньки» 16+ 
05.50, 18.00 Абзац 
06.59 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
08.59 Т/с «Молодята» 
16.00, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки 
21.40 Х/ф «Обдурити 
всiх» 
23.20 Х/ф «Жарти в бiк» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.50 Реальна мiстика 
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 
15.00 Подiї 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Лiки для 
бабусi» 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Територiя обману» 
11.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
15.05 Х/ф «Справжнє 
правосуддя-2: Чорний 
ангел» 16+ 
16.50, 00.00 Т/с «Теорiя 
брехнi 2» 16+ 
19.20, 20.15 Т/с 
«Зустрiчна смуга» 16+ 
21.15 Х/ф «Новий 
хлопець моєї мами» 16+
23.00 Прем’єра! «Вiн, 
Вона i телевiзор» 
01.40 Х/ф «Вишневi ночi» 
03.05 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.30, 23.50 Вiд першої 
особи 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.25, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 16.30 Т/с 
«Аристократи» 
10.00 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
11.00 Д/с «Iсторичнi 
розслiдування» 
12.05 Баклани на 
Балкани 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.40 Слiдство. Iнфо 
14.10 Т/с «Анна Пiль» 
15.35 Надвечiр’я. Долi 
17.25 Школа Мерi 
Поппiнс 
17.45 М/с «Книга джунглiв» 
18.15 Новинний блок 
18.50, 22.50 З перших вуст 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Дикi тварини» 
19.55 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «Оповiдання 
ХIХ столiття» 
22.55 Вiчне 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55 «Мiняю жiнку - 4» 
12.20 Т/с «Матусi-2» (12+) 
13.00, 14.00, 15.00, 20.05, 
21.05 Т/с «Свати - 4» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
22.05 «Право на владу 2017» 
23.35 Х/ф «Фальшивi 
заручини» (16+) 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«1941» 16+ 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.30 Т/с «Одеса-мама» 16+ 

ТТБ
07.00 «Слово Боже 
на кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Надiя є» 
11.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
12.00 «Бiля рiдних 
джерел» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.20 «Сад.Город.
Квiтник» 
18.00 «Всяка всячина: 
iнструкцiя 
з використання» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя 
нескорених» 
21.45 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Сучасна медицина 
i здоров’я 

08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 «Справжня цiна» 
09.45 «Про кiно» 
09.55, 22.00 «Добрi 
традицiї» 
11.00, 16.00 Дитяча 
година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Мер» 
17.00 «Магiя природи» 
17.30 «Про нас» 
18.00 Т/с «Справа 
Дойлiв» 16+ 
19.00 «Слiдство. Iнфо» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.30 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Сiльський 
календар» 
22.05 Х/ф «Суперник» 
16+ 
00.30 Європа у фокусi 

ICTV
06.25, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
07.15 Факти тижня. 100 
хвилин 
09.20 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.15 Х/ф «Солдат» 16+ 
12.05 Х/ф «Пташка 
на дротi» 16+ 
14.10 Х/ф «Водний свiт» 
16.45 Х/ф «Помпеї» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
20.10 Х/ф «Скарб 
Амазонки» 16+ 
22.05 Х/ф «Беовульф» 
16+ 
00.10 Х/ф «Скелелаз» 
16+ 

СТБ
06.35, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.35 Х/ф «Zolushka. ru» 
10.45 «Україна має 
талант!-6» 
13.50 «Битва 
екстрасенсiв-13» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 22.45 «Кохана, 
ми вбиваємо дiтей» 
00.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Абзац 
06.35, 08.05 Kids Time 
06.40 М/ф «Переполох в 
Гiмалаях» 16+ 
08.10 Х/ф «Дублери» 16+ 
10.25 Х/ф «Ланцюгова 
реакцiя» 
12.25 Х/ф «Найманi 
вбивцi» 16+ 
15.00 Х/ф «Коломбiана» 
16+ 
17.00 Х/ф «Прискорення» 
16+ 
19.00 Ревiзор Крамницi 
21.00 Ревiзор 
23.50 Страстi за 
Ревiзором 

ТРК «УКРАїНА»
07.50 Зоряний шлях 
08.50 Реальна мiстика 
10.50 Т/с «Нiчна фiалка» 
12.40, 15.20 Т/с «Лист 
Надiї» 
15.00, 19.00 Подiї 
16.50, 19.40 Т/с «Темнi 
води» 
21.10 Х/ф «Зворотний 
квиток» 
23.00 Х/ф «Легенда. 
Гробниця Дракона» 
00.50 Сьогоднi 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30 «ДжеДАI» 
09.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
16.45 Х/ф «Повернення 
Геркулеса» 16+ 
18.55 Х/ф «600 кг. 
золота» 16+ 
20.45 Х/ф «Бунт» 16+ 
22.15 Х/ф «Дiамантовi 
пси» 18+ 
00.00 «Територiя обману» 
02.00 Х/ф «Чорна 
долина»

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.25, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 16.50 Т/с 
«Аристократи» 
10.00 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
11.00 Д/с «Iсторичнi 
розслiдування» 
12.05 Баклани на 
Балкани 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.40 Уряд на зв’язку 
з громадянами 
14.10 Т/с «Анна Пiль» 
15.35 Мистецькi iсторiї 
15.45 Фольк-music 
17.45 М/с «Книга 
джунглiв» 
18.15 Новинний блок 
18.50, 22.50 З перших 
вуст 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Садовi 
скарби» 
19.55 Нашi грошi 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «Оповiдання 
ХIХ столiття» 
22.55 Вiчне 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55 «Мiняю жiнку - 4» 
12.20 Т/с «Матусi-2» 12+ 
13.00 Т/с «Свати - 3» 
14.00, 15.00, 20.15, 21.15, 
22.15 Т/с «Свати - 4» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
23.15 Х/ф «Двадцяти-
п’яти-борство» 16+ 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«1941» 16+ 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.30 Т/с «Одеса-мама» 16+ 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.30 «Земля-наш 
спiльний дiм» 
11.30 «В об’єктивi ТТБ» 
11.45 «Серце мiста» 
12.00 «Азбука смаку» 
12.15 «Живi сторiнки» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Як це?» 
18.00 «Енергоманiя» 
18.30 «Києвотека» 
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 
«Справа Дойлiв» 16+ 
07.00 «Слiдство. Iнфо» 
07.35 «Сiльський 
календар» 
08.05 «Українськi традицiї» 
08.20 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
08.30 «Невiдома 
Україна» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Магiя 
природи» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10, 21.50 «Добрi 
традицiї» 
12.15 «Про кiно» 
12.30, 20.30 Євромакс 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Рожева банда» 16+ 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.30 «Смачна 
мандрiвка» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
21.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.35 Х/ф «Цунамi 2022» 
16+ 

ICTV
05.35, 20.20 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок 
у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Антизомбi 
11.05, 13.20 Х/ф 
«Скелелаз» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.10 Х/ф «Скарб 
Амазонки» 16+ 
16.30 Х/ф «Беовульф» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Пес» 16+ 
22.25 Х/ф «Рембо. 
Перша кров» 16+ 
00.25 Х/ф «Солдат» 16+ 

СТБ
07.10, 16.00 «Все буде добре!» 
09.10 Х/ф «Стережись 
автомобiля» 
11.05 «Україна має 
талант!-6» 
13.45 «Битва 
екстрасенсiв-13» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 18.00 Абзац 
06.40, 07.59 Kids Time 
06.45 М/с «Сiмейка 
Крудс» 
07.05 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
08.00 Т/с «Молодята» 
10.45 Т/с «СашаТаня» 
16+ 
16.00, 19.00 Серця трьох 
22.15 Серця трьох пост-
шоу 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.00 Реальна мiстика 
13.00, 15.30 Т/с «Темнi 
води» 
17.10 Т/с «Жiночий 
лiкар» 
19.55 Футбол. 
Товариський матч 
Україна - Мальта 
22.00, 23.30 Т/с «А снiг 
кружляє» 

2+2

06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30 Д/п «Помста 
природи» 
11.00, 03.15 «Облом.UA.» 
15.10 Х/ф «Бунт» 16+ 
16.50, 00.00 Т/с «Теорiя 
брехнi 2» 16+ 
19.00 «ДжеДАI» 
19.20, 20.20 Т/с 
«Зустрiчна смуга» 16+ 
21.15 Х/ф «Пограбування 
казино» 16+ 
23.00 Прем’єра! «Вiн, 
Вона i телевiзор» 
01.40 Х/ф «Захар 
Беркут» 

8 червня. Тривалість дня – 16.19. Схід – 4.48. Захід – 21.07
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 16.30 Т/с 
«Аристократи» 
10.00 Т/с «На межi. 
Група «Антитерор» 
11.00 Д/с «Iсторичнi 
розслiдування» 
12.05 Баклани на Балкани 
12.40, 21.30 Новини. Спорт 
13.40 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
14.10 Т/с «Анна Пiль» 
15.35 Вiра. Надiя. Любов 
17.25 Хто в домi хазяїн? 
17.45 М/с «Книга 
джунглiв» 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Богатирськi iгри 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «Оповiдання 
ХIХ столiття» 
22.55 Вiчне 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55 «Мiняю жiнку - 4» 
12.20 Т/с «Матусi - 2» 12+ 
14.00, 15.00 Т/с «Свати - 4» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.15, 22.30 «Лiга смiху - 2» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.00, 12.25 Т/с «1941» 16+ 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Двоє пiд 
однiєю парасолькою» 
23.50 Х/ф «Мiський 
романс» 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Що робити?» 
11.30 «Армiя нескорених» 
12.15, 21.15 «Думки вголос» 
16.15 «У країнi Мультляндiї» 
17.15 «Актуальне iнтерв’ю» 
18.15 «Смакота» 
18.30 «ПрофStyle» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Слiдство.Iнфо» 
08.00 У фокусi Європа 
08.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Магiя 
природи» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Музична програма 

«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Українськi 
традицiї» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Френкi та 
Джоннi одруженi» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 «Про кiно» 
21.50 «Добрi традицiї» 
22.35 Х/ф «Антонiо 
Вiвальдi: Принц Венецiї» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Iнсайдер 
11.05, 13.15 Х/ф 
«Рембо-3» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25, 16.10 Т/с 
«Володимирська, 15» 16+ 
17.40 Т/с «Пес» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.50 Х/ф «Джон Рембо 
(Рембо-4)» 16+ 

СТБ
07.15 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком...» 
09.05 Х/ф «Мандрiвка у 
закоханiсть» 
11.15 Х/ф «Трохи не в собi» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.20 Х/ф 
«Домоправитель» 
20.05 Х/ф «Прилетить 
раптом чарiвник» 
22.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 18.00 Абзац 
06.49, 08.09 Kids Time 
06.50 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
08.10 Т/с «Молодята» 
10.00 Серця трьох 
13.15 Серця трьох пост-
шоу 
16.00, 19.00 Суперiнтуїцiя 
20.50 Х/ф «Дорогою» 16+ 
22.40 Х/ф «Морський 
пiхотинець» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.50 Реальна мiстика 
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 
15.00 Подiї 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 00.00 Т/с «Любов 
як нещасний випадок» 
23.20 «Слiдами Блокади - 
2» Спецiальний репортаж 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 01.05 «Територiя 
обману» 
10.00 «Роби бiзнес» 
10.35 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
16.30 Х/ф «Один шанс на 
двох» 16+ 
19.20 Х/ф Прем’єра! 
«Наввипередки з часом» 
16+ 
21.00 Х/ф «Подвiйний 
дракон» 16+ 
22.45 Прем’єра! «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
02.05 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
03.15 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.35 Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.05 Смакота 
08.30 Золотий гусак 
09.00 М/с «Книга 
джунглiв» 
10.45 Хто в домi хазяїн? 
11.10 Хочу бути 
11.45 Фольк-music 
13.05 Т/с «Оповiдання 
ХIХ столiття» 
17.00 Книга.ua 
17.30 Богатирськi iгри 
18.30 Чоловiчий клуб. 
Спецвипуск. Фрi-файт 
19.30 Чоловiчий клуб 
20.00 Д/с «Скарби та 
смертельнi таємницi 
морiв» 
21.00 Новини 
21.30 Розсекречена 
iсторiя 
22.20 Д/с «Дикi тварини» 
22.45 Мегалот 
23.00 Свiт on line 

1+1
06.45 «Грошi» 
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
10.00 «Таємний код Вiри» 
11.00, 23.10 «Свiтське життя» 
12.00 Х/ф «Катерина» (16+) 
16.25 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка 
- 2017» 
19.30 ТСН 
20.15 «Вечiрнiй квартал 2017» 
22.10 «Вечiрнiй квартал. 
Дайджест» 

ІНТЕР
08.00 Х/ф «Бережи мене, 
мiй талiсман» 
09.30 «Україна вражає» 
10.00 Д/п «Формула 
кохання О.Абдулова» 
11.00 Х/ф «Шукайте 
жiнку» 
14.00, 20.30 Т/с «Мессiнг: 
Той, хто бачив крiзь час» 
20.00 «Подробицi» 
23.00 «Великий бокс. 
О.Малиновський - 
С.Сампайо. Д.Берiнчик-А.
Гарба» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Думки вголос» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Arte, viva!» 
12.00 «Обереги» 
12.15 «Смакота» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Fine art» 
17.30 «Хочу бути...» 
18.15 «Кулiнарiя 
вiд Андрiя» 
18.30 «Зелений БУМ» 
19.00 «Панорама подiй» 
20.00 «Вiстi 27» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «У свiтi захоплень» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Звичайний 
чоловiк» 16+ 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 «Слiдства. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з 
Рiком Реннером 
11.30 «Майстер-клас 
iз Наталкою Фiцич» 
12.00 «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф 
«Останнiй подарунок» 
14.30 Мультфiльм 

14.50 Х/ф Дитяче кiно. 
«Веронiка» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 У фокусi Європа 
20.10 Х/ф 
«Вседозволенiсть» 16+ 
23.00 Легенди свiтової 
музики.Концерт пам’ятi 
Фредi Меркурi 

ICTV
08.00 Без гальм 
08.55 Я зняв! 
09.55 Дизель-шоу. Дайджест 
11.05 Вiдпустка за обмiном 
12.00, 13.00 Т/с «На трьох» 
12.45 Факти. День 
13.55 Х/ф «Бетховен» 
15.25 Х/ф «Бетховен-2» 
17.10 Х/ф «Джон Рембо 
(Рембо-4)» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Як викрасти 
хмарочос» 16+ 
22.00 Х/ф «Напад 
на 13-й вiддiлок» 16+ 

СТБ
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
15.20 Х/ф 
«Домоправитель» 
17.05 Х/ф «Прилетить 
раптом чарiвник» 
19.00 Х/ф «Кохання 
Надiї» 
22.50 Х/ф 
«Службовий роман» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.40 Ревiзор.Спецвипуск 
10.50 Ревiзор Крамницi 
12.45 Вiд пацанки 
до панянки 
15.10 М/ф «Мiнлива 
хмарнiсть, часом 
фрiкаделькi» 
17.00 Х/ф «Мармадьюк» 
18.45 Х/ф «Хеллбой: 
Герой iз пекла» 16+ 
21.00 Х/ф «Хенкок» 16+ 
22.50 Х/ф «Спуск» 18+ 
00.50 Х/ф «Чорнi мiтки» 
16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.15 Зоряний шлях 
09.10 Т/с «Любов як 
нещасний випадок» 
12.40, 15.20 Т/с «Лiки для 
бабусi» 
16.40, 19.40 Т/с «Мої чужi 
дiти» 
21.00 Шоу братiв 
Шумахерiв 
23.00 Реальна мiстика 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
09.00 «Бушидо» 
11.00 Д/п «Помста 
природи» 
13.30, 01.50 «Цiлком 
таємно» 
14.00 «Вiн, Вона 
i телевiзор» 
17.00 Х/ф «100 градусiв 
нижче нуля» 16+ 
18.45 Х/ф «Подвiйний 
дракон» 16+ 
20.20 Х/ф «Бойовий 
гiпноз проти кiз» 16+ 
22.05 Х/ф «Великий 
вибух» 18+ 
00.00 «Заручники 
правосуддя» 
02.20 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
03.35 «Облом.UA.» 

УТ-1 
08.10 Смакота 
09.00 Д/с «Скарби та 
смертельнi таємницi морiв» 
09.55 Х/ф «Сiсi - 
непокiрна iмператриця» 
12.00 Театральнi сезони 
12.40 Д/с «Блюз. Мартiн 
Скорсезе представляє» 
14.15 Фольк-music 
15.40 Перший на селi 
16.10 Д/с «Орегонський 
путiвник» 
16.45 Х/ф «Одержимiсть» 
18.35 Х/ф «Золото» 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Новини 
21.30 Д/с «Традицiйнi 
свята Мацурi» 
22.20 Д/с «Дикi тварини» 
23.00 Свiт on line 

1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 
09.50 «Розсмiши комiка 2017» 
10.50, 12.05, 13.30, 
14.45, 16.00, 17.15 «Свiт 
навиворiт - 6» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Я тебе нiкому 
не вiддам» 16+ 
00.45 «Аргумент кiно» 

ІНТЕР
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. Рай 
i пекло» 
11.00 «Орел i Решка. 
Перезавантаження» 
12.00 Х/ф «Любов вiд 
усiх хвороб» 
14.10, 21.00 Т/с «Мессiнг: 
Той, хто бачив крiзь час» 
20.00 «Подробицi» 
22.20 Х/ф «Час грiхiв» 16+ 

ТТБ
07.40, 20.30 «Смiємося - 
не здаємося» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Панорама подiй» 
11.00 «У свiтi захоплень» 
11.30 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
12.00 «Fine art» 
16.00 «Поклик таланту» 
17.30 «Козацька звитяга» 
18.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Iз нашої 
вiдеотеки» 

TV-4
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної 
Святої Лiтургiї з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Веронiка» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 Сучасна медицина 
i здоров’я 
15.00 Щоденник 
для батькiв 
15.30 Євромакс 
16.00 «Українськi 
традицiї» 
16.20 «Слiдство. Iнфо» 

16.55, 22.10 «Добрi 
традицiї» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Огляд 
свiтових подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Тут палять» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.35 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
11.15, 13.00 Х/ф «Людина 
пiтьми» 
12.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Бетховен» 
15.00 Х/ф «Бетховен-2» 
16.45 Х/ф «Як викрасти 
хмарочос» 16+ 
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
20.30 Х/ф «Повiтряний 
маршал» 16+ 
22.45 Х/ф «Людина-вовк» 18+ 

СТБ
06.50 «Все буде добре!» 
08.45 «Все буде смачно!» 
09.40 «Караоке на 
Майданi» 
10.35 «Планета земля 2» 
11.40 Х/ф «Кохання 
Надiї» 
15.15 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
19.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
23.00 «Я соромлюсь 
свого тiла - 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.25 М/ф «Мiнлива 
хмарнiсть, часом 
фрiкаделькi» 
09.10 Х/ф «Дублери» 16+ 
11.25 Х/ф «Континуум» 16+ 
13.45 Х/ф «Цiна 
безсмертя» 16+ 
16.00 Х/ф «Хеллбой: 
Герой iз пекла» 16+ 
18.15 Х/ф «Хенкок» 16+ 
20.00 Х/ф «Вавiлон 
нашої ери» 16+ 
22.00 Х/ф 
«Священик» 18+ 
23.45 Х/ф «Спуск 2» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.40 Зоряний шлях 
09.20 Х/ф «Вальс-бостон» 
11.15 Т/с «Мої чужi дiти» 
15.10 Т/с «Один єдиний 
i назавжди» 
18.50 Футбол. 
Квалiфiкацiя ЧС-2018. 
Фiнляндiя- Україна 
21.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
22.00 Т/с «Будинок iз 
сюрпризом» 
01.40 Реальна мiстика 
02.30 Таємний код 
зламаний. Молодiсть 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 «Вiн, Вона 
i телевiзор» 
17.00 Х/ф «Бойовий 
гiпноз проти кiз» 16+ 
18.50 Х/ф «Наввипередки 
з часом» 16+ 
20.20 Х/ф «Веселi 
канiкули» 16+ 
22.10 Х/ф «Без правил  
-3» 18+ 
00.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
02.20 Х/ф «Дорога на 
Сiч» 
03.40 «Облом.UA.» 

ОВЕН (21.03-20.04) 
Великий шанс віднайти за-

соби для реалізації своїх ідей. 
Ви постійно відчуватимете 
підтримку навколишніх майже 
в усіх своїх починаннях. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам доведеться закріплю-

вати і відстоювати свої досяг-
нення. Небажано під час ро-
боти вести порожні розмови, 
це зіб’є вас з ділового ритму, 

може викликати невдоволен-
ня колег і начальства.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
На вас чекають яскраві по-

дії та приємні зустрічі. Якийсь 
час доведеться присвятити 
спілкуванню з родичами. 

РАК (22.06-23.07)
Бажано реалістично оці-

нити свої сили і можливості. 
Розподіляйте навантажен-
ня пропорційно. Можливе 

одержання звістки про ра-
дісні події. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Основне завдання – збе-

рігати сердечну рівновагу. 
Тому що тиждень може бути 
напруженим і емоційно не-
врівноваженим.

ДІВА (24.08-23.09)
Вам удасться впоратися 

з багатьма наболілими про-
блемами. Не відступайте від 

намічених планів, і тоді ви 
зможете успішно їх реалізу-
вати. Хоча легко не буде. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам просто необхідно 

поводитися розсудливо, по-
милки зараз будуть мати не 
найкращі наслідки. Наймен-
ше відхилення від вірної 
стриманої та продуманої 
лінії поведінки – і на вас очі-
кують неприємності. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви не повинні упускати 

сприятливих шансів, які по-
дарує вам доля. Все буде 
вдаватися легко, як би саме 
собою.    

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Не варто витрачати час 

надарма і лінуватися. Не 
зупиняйтеся на досягнуто-
му, сміливо перестрибуйте 
через чергову планку. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Сприятливий час для 

продуктивної роботи і діло-
вих зустрічей. Нові ідеї мо-
жуть стати початком воісти-
ну грандіозних здійснень у 
майбутньому. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Фінансовий успіх нео-

дмінно прийде до вас, 
якщо ви прикладете мак-
симум зусиль до його до-

сягнення. Проявіть обе-
режність стосовно нових 
ідей і віянь. 

РИБИ (20.02-20.03)
Хвилюючі вас питання 

благополучно вирішаться. 
Зараз не час змінювати ро-
боту або супутника життя. 
Не виключено, що вас чи-
мось спантеличать друзі, 
підкинувши яку-небудь про-
блему. 

08.05 Щоденник 
для батькiв 
08.30 «Невiдома Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Магiя 
природи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Соло» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Останнiй 
танець» 
15.45, 20.25 «Добрi 
традицiї» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Слiдство. Iнфо» 
20.30 У фокусi Європа 
21.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Секс 
i мiсiс iкс» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Секретний фронт 
11.05, 13.20 Х/ф «Рембо. 
Перша кров-2» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.10 Т/с 
«Володимирська, 15» 16+ 
17.40, 21.25 Т/с «Пес» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
22.25 Х/ф «Рембо-3» 16+ 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.50 «Все буде смачно!» 
11.40 «Україна має 
талант!-6» 
13.45 «Битва 
екстрасенсiв 13» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Т/с «Молодята» 
10.45 Т/с «Щасливi 
разом» 
16.00, 19.00 Хто зверху?
18.00 Абзац 
 21.00 Х/ф «Цiна 
безсмертя» 16+ 
23.10 Х/ф «Чорнi мiтки» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 
23.00, 02.45 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.50 Реальна мiстика 
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 
15.00 Подiї 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Один 
єдиний i назавжди» 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.20, 11.00 «Вiдеобiмба» 
09.00 «Територiя 
обману» 
15.00 Х/ф 
«Новий хлопець моєї 
мами» 16+ 
16.50, 00.15 Т/с «Теорiя 
брехнi - 2» (16+) 
19.00 «ДжеДАI» 
19.20, 20.20 Т/с 
«Зустрiчна смуга» 16+
21.15 Х/ф «Один шанс на 
двох» 16+ 
23.15 Прем’єра! «Вiн, 
Вона i телевiзор» 
01.55 Х/ф «Чотири листи 
фанери» 
03.15 «Облом.UA.» 
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Армія Баскетбол

Варто знати

Чортківська команда «Кристал»  цьогоріч вперше 
виступила у змаганнях такого високого рівня та грала 
з дуже сильними і досвідченими суперниками. Проте, 
завдяки підтримці міської влади та впертим тренуван-
ням, наші юнаки вибороли путівку в фінал. 

 Першу гру в чвертьфіналі «Кристал» зіграв з однією 
з найсильніших команд – СДЮШОР КСЛІ (Київ). 
Суперники виявилися сильнішими і досвідченішими 
– наші юнаки поступилися з рахунком 66:53. З не-
великою різницею у рахунку 64:67 «Кристал» програв 

також від команди СДЮСШОР ім. Литвака (Одеса).  
Проте з великим відривом наші юнаки обіграли ко-
манду з міста Миргород (Полтавська обл.) – 61:37.  І 
в результаті – сьоме місце у Всеукраїнській  юнацькій  
баскетбольній  лізі!

Вітаємо команду «Кристал» і її тренерів Івана Пле-
кана й Івана Панчука з таким високим результатом! 
Віримо, що досвід, здобутий у цих змаганнях, допомо-
же вам згодом стати переможцями! Пишаємося вами!

(За інф. веб-сайту Чортківської міської ради) 

А хто у військовий ліцей?!
Нещодавно я зустрівся з оптимістичним цікавим 

хлопчиною – семикласником із с. Росохач Дмитром 
Осадчуком; зав’язалася розмова про військові ліцеї в 
Україні. Слід сказати, для мого співрозмовника ця ін-
формація була новиною, та дуже його зацікавила. 

Кількома днями пізніше відбулася випадкова зустріч 
уже з військовим ліцеїстом Назарієм Коківим (родом 
із с. Нагірянка), котрий поспішав на автобус, щоби 
доїхати до Коропця. Дорогою хлопець повідомив, що 
з Нагірянської ЗОШ сьогоднішні семикласники, його 
знайомі, також мають намір вступати до Коропецького 
військово-спортивного ліцею. Юного ліцеїста у дорогу 
виряджала мама. Прискіпливо оглянувши його форму 
одягу, побажала синові щасливої дороги. 

«Буде Ваш син офіцером Українського війська», – за-
певнив я. – «Та дай, Боже…» – витираючи сльозу, від-
повіла мати. 

На часі більше десяти учнів із Чортківщини навча-
ються у вказаному ліцеї. Відрадно, що це їх особистий 
добровільний вибір. 

Слід зазначити, дівчата можуть вступати до військо-
вого ліцею після закінчення 9-го класу. Двадцять юнок 
із Тернопільщини вже навчаються в Коропецькому вій-
ськово-спортивному ліцеї. При вступі у військовий лі-
цей після 7-го класу для дітей-сиріт і напівсиріт; для 
дітей, батьки котрих мають інвалідність, учасників бо-
йових дій; з багатодітних сімей та мешканцям сіл перед-
бачені пільги та повне державне забезпечення. Відомо, 
більшість випускників військового ліцею продовжує 
навчання у вишах Збройних сил України: сухопутних 
військ (м. Львів), повітряних сил (Харків), військово-
морських (Одеса). Як свідчать ліцеїсти, студенти, на-
вчання, хоч і не з легких, та цікаве, насичене. 

Мужніють захисники – мамина втіха 
Відслуживши уже рік, солдат Василь Загородний по-

бував у черговій відпустці в рідній Хом’яківці. Залюбки 
допомагав батькам поратися в полі й на городі, та чима-
лу господарку добре доглядав. 

У Надії Любомирівни та Петра Євгеновича Загоро-
дних – три сини: старший Василь проходить строкову 
службу на державному кордоні в гирлі Дунаю, серед-
ущий Дмитро до війська українського буде призваний 
восени, а молодший Андрій цьогоріч закінчує 7-й клас 
Нагірянської ЗОШ і має намір вступати до Коропецько-
го військово-спортивного ліцею. 

Відрадно свідчити, що Василь Загородний опісля 
строкової служби твердо вирішив пов’язати подальше 
своє життя зі службою в ЗСУ на контрактній основі. 

Турбується, переживає мати за своїх синів, але водно-
час і пишається тим, що ростуть її соколята, мужніють 
захисники. 

Відмінна служба

Промайнуло сім місяців після покликання на дійсну 
строкову військову службу ЗСУ, і солдат Василь Гера-
симів (на фото зліва) приїхав у відпустку в рідне село 
Хом’яківку. Хто служив в армії, той знає, що відпустку 
треба заслужити дисциплінованістю, гідним виконан-
ням обов’язків військовика, відмінним навчанням.

Щемність огортала серце батьківське – мами Ната-
лії Василівни та вітчима Василя Богдановича, – коли 
їх син-солдат складав військову присягу, і ось тепер ра-
дість охоплює душу, коли за відмінну службу команду-
вання військової частини надало Василю короткочасну 
відпустку. 

Гідність та відданість обов’язку перед Україною – до-
брий приклад для наслідування. 

У бойовому строю
У 2003 році закінчили навчання у військових вишах 

ЗСУ чотирнадцять молодих офіцерів із Чортківщини: 
Іван Попков (с. Біла), Василь Драган і Віталій Пензей 
(Нагірянка), Володимир Міц (Хомяківка), Віталій По-
льовий (Пробіжна); чортківчани – Ігор Пирожик, Воло-
димир Касюк, Максим Гордієнко, Петро Дащишин, Єв-
стахій Монастирський, Олег Ябчанка, Андрій Устинов, 
серед них – і Тетяна Вітрова. Всі вони мають звання 
старших офіцерів.

В часі скорочення в ЗСУ першим був звільнений у 
запас Іван Попков, про подальшу долю інших щодо вій-
ськової служби, на жаль, достовірної інформації не маю. 
Та впевнений, всі вони сповнені найкращими рисами 
захисників Вітчизни. 

А тим, хто цьогоріч складатиме вступні іспити до вій-
ськових вищих навчальних закладів, бажаю показати 
високий рівень підготовки та стати курсантами обрано-
го вишу ЗСУ. 

Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, 

уповноважений Чортківського ОМВК
 

Фото з архіву Василя ГЕРАСИМІВА

Футбол

Аматорська першість України з футболу. 
Перша група. 19-й тур. «Рочин» Соснівка (Львівська 

обл.) – «Чортків-Педуніверситет» – 3:0
28 травня, стадіон «Шкільний» (с. Соснівка), 800 гля-

дачів (голи: Домальчук, 5, Цюпка, 10, 24).
Уже до середини  першого тайму господарі вели в ра-

хунку – 3:0. На наше щастя, на більше їх не вистачило. 
Хоча кількома днями перед тим «Чортків-Педунівер-
ситет» став чемпіоном України серед студентів (з чим 
їх і вітаємо!), тож уболівальники небезпідставно роз-
раховували на більш успішний виступ нашої команди, 
окриленої останнім успіхом. 

Після цієї поразки чортківчани знову опустилися 
на дно турнірної таблиці, адже у попередніх двох ту-
рах їхній найближчий конкурент – ФК «Львів» здобув 
дві перемоги, тож уже на чотири пункти випереджає 
«Чортків-Педуніверситет». Найближчої неділі, 4 черв-
ня, ми прийматимемо на своєму полі сусідів – тере-
бовлянську «Ниву», що знаходиться серед групи серед-
няків першості. Початок зустрічі – о 15-й год.

Чемпіонат області. Вища ліга, 5-й тур
ФСК «Кристал» – «Колос» Зборів – 4:0
Матчі першості області через щільний змагальний 

графік чортківчани вимушені грати у резервні дні. Тож 
в останній день травня на своєму полі вони екзамену-
вали клуб зі Зборова. Чортківчани на класі переграли 
своїх суперників, забивши по два м’ячі у кожному тай-
мі. На жаль, уболівальників зібралося не більше сотні 

на місцевому стадіоні «Кристал». Чомусь чортківський 
глядач вперто не ходить на футбол, чого не скажеш про 
інші районні центри області. 

Кубок області.  Кваліфікаційний раунд, 
матч-відповідь

31 травня. ФК «Городниця» (Скалатська ОТГ) – ФК 
«Вигнанка» – 1:3. 

Як і в першому матчі, ФК «Вигнанка» святкував пе-
ремогу, тепер уже виїзну, з тотожним рахунком  3:1 
(двічі відзначився Анатолій Миронюк та один м’яч на 
рахунку Олега Сцібана; господарі забили гол престижу 
наприкінці матчу). Отож, рівно за тиждень, 7 червня, 
у наступному етапі розіграшу кубка області на вболі-
вальників футболу очікує супердербі – ФК «Вигнанка» 
– ФСК «Кристал» Чортків. Інтерес до гри підсилюєть-
ся ще й тим, що за чортківчан виступають практично 
виключно приїжджі гравці, коли за Горішню Вигнан-
ку грають майже всі місцеві. Перша гра відбудеться на 
стадіоні Горішньої Вигнанки, початок матчу – о 17-й 
год.

Чемпіонат району. 6-й тур
Перша група. Косів – «Калічівка» Чортків – 0:5; Зви-

няч – Бичківці – 2:0; Ягільниця – Біла – 1:4; Колин-
дяни – Заводське – 1:0; Улашківці, Гор. Вигнанка – 
вихідні.

Друга група. Росохач – Пробіжна – 3:0; Товстень-
ке – Джурин – 0:3; Ромашівка –Шманьківчики – 2:3; 
Сосулівка – Білобожниця – 4:3; Шманьківці – Базар 
– 4:3; Палашівка – Милівці – 1:0; Ридодуби – Чорно-
кінці – 2:1.  

Знову останні

«Кристал» – 
одна з кращих команд в Україні!

Завершився фінал Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. У фінальних іграх, що проходили 
у місті Дніпро, взяли участь вісім команд.

У даний час в Україні – соціально-екологічна ка-
тастрофа, на що вказують демографічні показники: 
кількість населення зменшується з року в рік на 700-
800 тис. осіб; щорічне збільшення показників захво-
рюваності; смертність перевищує народжуваність. А 
спричиняє підвищення захворюваності й смертності 
негативний вплив зовнішніх і внутрішніх екологічних 
чинників на організм людини. 

Щорічно в атмосферу потрапляє близько 17 млн 
тонн хімічних речовин, у водойми – 2,5 млрд м куб. 
неочищених стічних вод. Всі ці техногенні хімічні ре-
човини забруднюють довкілля, а загалом – і харчові 
продукти. Забрудненню сприяє також хімізація сіль-
ського господарства, адже для підвищення врожайнос-
ті аграрії за останні десятиріччя все частіше вносять до 
ґрунтів мінеральні добрива і пестициди (для боротьби 
з бур’янами, комахами, гризунами). В ґрунт потрапля-
ють і сполуки важких металів: свинець, кадмій, цинк, 
мідь. Значно отруюють атмосферу й викиди токсичних 
газів транспорту. 

Особливо небезпечними для здоров’я людини є пес-
тициди. Саме слово «пестицид» (у перекладі з латин-
ської) значиться як «зараза», «чума». Не безслідно для 
людського організму обходиться надлишкове, нераці-
ональне використання мінеральних азотистих добрив. 

Надмірне внесення їх у ґрунт призводить до того, що 
в рослинному соку в амінокислому середовищі над-
лишок нітратів перетворюється в нітрити (дуже отруй-
ні для організму речовини). Потрапляючи в організм 
людини, вони зв’язуються з гемоглобіном еритроцитів 
і заблоковують перенесення кисню до клітин тканин. 
А відтак у тканинах виникають гіпоксичні процеси, 
накопичуються молочна кислота, холестерин; зни-
жується кількість білка; порушується обмін речовин. 
Тривале вживання продуктів з великим вмістом нітра-
тів веде до розвитку алергії, порушень діяльності щи-
товидної залози; виникнення численних хвороб опо-
рно-рухового апарату, нервової системи та пов’язаних 
із хронічною інтоксикацією. 

Згідно з нормативами ВООЗ допустима норма ні-
тратів у людському організмі – 5 мг/кг; 500 мг – до-
пустима норма. 

Організм людини має здатність до самоочищення, 
проте, коли нітрати потрапляють в організм із їжею 
щоденно, відбувається їх накопичення, що й спричи-
няє виникнення різних патологічних станів. 

Отож, «лікування» довкілля та суспільства загалом 
слід розпочинати з екологічного виховання населення. 

Стефан ГРИЦЬКІВ,
 заслужений лікар України

«Лікування» довкілля – наше здоров’я

Кримінал

Майже півмільйона зайвих коштів витрачено з 
бюджету Чорткова через завищення вартості дорожніх 
робіт приватними підприємствами.

Одразу три кримінальні провадження за частина-
ми першою та другою статті 191 Кримінального ко-
дексу розпочали поліцейські Чортківщини.  Під час 
ревізії з’ясувалося, що приватні підприємства, які 
здійснювали у райцентрі поточний ремонт доріг та 
тротуарів, завищили вартість виконаних робіт.

 Вигравши тендер на проведення ремонтних робіт, 

приватні підприємства взялися освоювати бюджетні 
кошти. Захопилися так, що приватник з Чорткова за-
вищив оплату праці на понад сімдесят тисяч гривень,  
фірма з Хмельниччини вартість своїх послуг оцінили 
на зайвих майже триста тисяч  гривень, а Ф-ОП з Чер-
нівеччини отримав із бюджету на понад сто тисяч гри-
вень більше. Своїми діями приватні підприємці завдали 
міській казні збитків на майже півмільйона гривень.

 Досудове розслідування за фактами привласнен-
ня та розтрати чужого майна  триває.

 За інформацією сайту відділу комунікації поліції
Тернопільської області npu.gov.ua

Мед – та ще й ложкою…
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ПРОДАЮТЬСЯ

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

будинки

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

ПОТРІБНІ 
ОХОРОННИКИ
(чоловіки, жінки)

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

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

житловий будинок в с. Ягільниця в хоро-
шому стані. Є газ, вода, від центру села 200 
метрів. Недорого. Тел. 067-359-35-39.

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

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

3-кімнатна квартира на 2-му поверсі по вул. 
Кн. В.Великого, площею 64 кв. м. Індивідуаль-
не опалення, вода цілодобово, засклений бал-
кон. Ціна – 28 тис. у. о. Тел. 096-945-62-82.

Буріння свердловин, 
якість, гарантія

Тел. 096-983-33-54

Вважати недійсними:

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

будинок з господарськими будівлями у с. До-
лина. Є газ, криниця, земельна ділянка.

Тел. 067-324-29-03.

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

бетонні кільця до кринці 20 шт. Звертатися 
за адресою: м. Копичинці, вул. Наливайка, 
14 (Михайло Швидько).

Чортківська 
загальноосвітня школа-

інтернат І – ІІІ ступенів 
ОГОЛОШУЄ 
НАБІР УЧНІВ 

у 1-11 класи на 2017-2018 н. р. 
1 клас – факультативне 

вивчення іноземної мови;
7-8 класи – з поглибленим 

вивченням англійської мови.
З повагою – 

адміністрація школи

3-кімнатна квартира загальною площею 
105 кв. м у будинку котеджного типу; 2-й 
поверх, лоджія (засклена), індивідуальне 
опалення, є гараж.

Тел.: 097-135-41-70, 066-362-10-71.

терміново незавершене будівництво двопо-
верхового житлового будинку у м. Чорткові, 
по вул. Б.Хмельницького. Ціна договірна.

Тел. 050-486-02-80.

житловий будинок з господарськими бу-
дівлями та присадибною ділянкою, садом в 
центрі села (біля церкви) у с. Горішня Ви-
гнанка. Тел. 067-904-30-90.

будинок у с. Біла, земля і будинок прива-
тизовані. Ціна договірна. 

Тел.: 099-076-68-48, 097-337-84-52.

3 червня минає 9 днів, 
як на 68-му році обірвалася 

життєва стежина чудової 
людини та прекрасного фахівця, 

вихователя дошкільного 
навчального закладу «Казка» 
Любомири Дем’янівни ЗІНЮК.

Згасла ще одна 
зірочка на небі – 
не стало доброї, 
щирої, душевної 
людини. Любо-
миру Дем’янівну 
дуже поважали всі, 
бо нікому не від-
мовила ділом чи 
словом. Ця чудова, 
життєрадісна жін-
ка була працьо-
витою, людиною 
величезної душі, 

людиною життя.
Горить свіча, скорботою стікає,
Пам’ять стукає в серця. 
То дев’ять днів уже минає, 
Як ви пішли у небуття. 
Ми знаємо, ви чуєте нас, 
Бо так багато хочеться сказати.
Та ми не в силі повернути час,
Як не могли і смерть вблагати.
Ми ж ніколи не забудемо Любо-

миру Дем’янівну. Низько схиляємо 
голови над її могилою. Вічного жит-
тя вам у Царстві Небеснім та спо-
кою вашій душі.

Зі скорботою – трудовий колектив 
ДНЗ «Казка».

5 червня минає рік, як 
перестало битися зболене серце 
коханого чоловіка, турботливого 

батька, люблячого дідуся 
ЧЕРКАСОВА 

Володимира Яковича. 
Невблаганна смерть забрала життя 

доброго, чуйного чоловіка, батька, 
дбайливого господаря. Великий біль 
огорнув наші серця, бо перед очима 

той день, коли ти 
назавжди покинув 
свій дім. Ти наві-
ки залишив свою 
землю, родину, 
рідну хату, людей, 
які тебе люби-
ли. Малу часточ-
ку земного життя 
наділив тобі Гос-
подь. Ми не мо-
жемо змиритися 
з цією невимовно 
болючою втратою. 

Та залишається тільки просити Гос-
пода, щоб оселив твою душу на не-
бесах.

Просимо всіх, хто знав, поважав і 
любив Володимира Яковича, помо-
литися за його світлу душу та вічну 
пам’ять.

Ми ніколи тебе не побачим,
В наших серцях панує німота,
Ми сумуєм за тобою і плачем,
Бо на світі тебе вже нема.
Спокійно спочивай, рідненький,
За все прости нам, дорогенький,
Хай буде тобі рай на небесах –
Завжди ми просим Бога в молитвах.
У вічній скорботі – дружина, діти, 
онуки, батьки, друзі та вся родина.

новозбудоване приміщення у м. Чортків, 
по вул. Заводській, з двома гаражами і ве-
ликим боксом; може бути використане під 
СТО чи магазин (на це є відповідні доку-
менти). Тел. 068-969-60-02.

До уваги пасічників! 
На постійній основі куплю оптом пилок. 

Тел. 096-972-36-77.

Педагогічний колектив Чорт-
ківської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
№ 5 висловлює щире співчут-
тя вчителю української мови 
та літератури Любі Богданівні 

Терлюк з приводу смерті її батька. 
Вічна йому пам’ять.

військовий квиток серії НК за № 5943923, 
виданий 20 червня 1996 р. Теребовлянським 
РВК Тернопільської області на ім’я: ЛИ-
СИЙ Олег Олегович.

ремонт мікрохвильовок, холодильників.
Тел. 097-687-98-83.

Рада Чортківської міської ор-
ганізації профспілки працівни-
ків освіти і науки висловлює 
щире співчуття голові ПО ЗОШ 
І – ІІІ ступенів № 5 Любові 

Богданівні Терлюк із приводу смер-
ті її батька.

6 червня, вівторок, 
з 9-ї до 16-ї год.

ДОРОГО 
КУПУЄМО 
ВОЛОССЯ

натуральне – від 33 см, 
сиве, фарбоване та шиньйони – від 45 см 

Годинники механічні 
радянські, наручні у жовтих 

корпусах вибірково на 
запчастини 

Адреса: м. Чортків, 
перукарня «М.І.С.Стиль»
(біля магазину «Весна»)

Тел. 093-489-45-58

Вже пролунав останній дзвоник, і з 
нетерпінням свого випускного чекають 
одинадцятикласники, а у 4-Б класі За-
водської школи пройшов маленький 
випускний бал. Школярики попроща-
лися з першою вчителькою Галиною 
Дмитрівною Вуїв. 

Ми, батьки, щиро вдячні Вам, Галино Дми-
трівно, за Вашу нелегку працю і терпіння.

Хай буде слово Ваше завжди 
               святим і чистим на землі,
І хай до нього, як до правди, 
                     ідуть дорослі і малі,
В житті своїм Ви вибрали дорогу непросту.
Ми Вам сьогодні дякуємо дуже
За Вашу працю вчительську святу.

посвідчення громадянина, потерпілого 
внаслідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 
189624*, видане 29 вересня 1993 р. Терно-
пільською облдержадміністрацією на ім’я: 
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Петро Іванович.

Висловлюємо подяку Віктору Гри-
горовичу Решетилу зі с. Кривеньке за 
підтримку та співчуття до інвалідів. Зи-
чимо щастя, здоров’я йому, батькам і 
його сім’ї.

Голова товариства інвалідів «Сильні 
духом» м. Тернопіль – Надія Юріївна 

МОЙСЕЮК,
волонтер – Ганна Михайлівна 

ДАНИЛЬЦІВ 

Добро, покликане добром
Мені часто доводиться їхати до Тер-

нополя ранковим рейсом – автобусом 
сполученням Заліщики-Тернопіль, час 
відправлення з автостанції Чортків о 
7-й год. 30 хв. І щоразу водій автобуса 
Віталій Богданович Скакун забезпечує 
своїм пасажирам максимум комфорту, 
уваги, затишку. В салоні лунає при-
тишена приємна музика, надзвичайна 
– аж вражаюча! – чистота, сконцентро-
вана винятково на дорозі (а не на те-
лефонних бесідах та відволікаючих роз-
мовах з попутниками) увага водія додає 
впевненості у безпеці. Здавалось би, 
звичні речі, проте в наш час, на жаль, 
доволі рідкісні.

І ось кінцева зупинка – м. Тернопіль. 
Пасажири, залишаючи салон автобуса, 
щиро дякують водієві та бажають йому 
щасливої дороги й ангела-хоронителя 
на всіх перехрестях, зеленого світла на 
шляху. А він, зі свого боку, відповідає 
взаємністю та ще й додає приємну, зич-
ливу посмішку.

Лілія САКОВИЧ, 
жителька м. Чортків

У післявеликодній весняний час, 
коли найбільше хочеться жити і раді-
ти, нашу сім’ю спіткало велике горе – 
після важкої недуги відійшов у вічність 
люблячий чоловік, батько, дідусь, брат, 
колега ЗЕНЧАК Михайло Григорович. 
Передати стан душі від втрати близької 
людини неможливо – рана ятрить і не-
має на неї ліку. Проте розділене горе 
– наполовину горе. Від щирого серця 
дякуємо родині, друзям, колегам по ро-
боті, сусідам і знайомим за моральну 
та матеріальну підтримку, розуміння та 
допомогу. Нехай Всемилостивий Гос-
подь винагородить усіх вас за доброту 
та співчуття, а у вашому житті будуть 
тільки миті щастя та радості!

З вдячністю –  донька  Ірина Гулька

свідоцтво про восьмирічну освіту за № 
721452, видане 10 червня 1983 р. загально-
освітньою школою № 7 м. Чортків на ім’я: 
БАБІЧУК Тетяна Володимирівна.

картон – 2,5 грн/кг, поліетилен – 6-8 грн/
кг, ПЕТ пляшки – 3-5 грн/кг, пластик – 5 
грн/кг, алюмінієві баночки – 15 грн/кг, пивну 
тару – 30-50 коп./шт., біг-беги – 3 грн/кг.

Тел.: 097-700-05-12, 095-571-05-12.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС
з визначення виконавця послуг зі 

збирання та вивезення твердих побутових 
відходів із території Заводської об’єднаної 

територіальної громади 

1. Організатор конкурсу:
1.1.Найменування:  Заводська селищна 

рада, виконавчий комітет.
1.2. Юридична адреса: 48523, Тернопіль-

ська область, Чортківський район,  смт 
Заводське, вул. Чарнецького, 7.       

1.3. Особи уповноважені здійснювати 
зв’язок з учасниками конкурсу: голова ко-
місії – Павлюх Андрій Романович; секре-
тар комісії – Побуринний Валерій Євге-
нович.

2. Предмет конкурсу:
2.1. Перелік послуг: послуги зі збирання 

та вивезення побутових відходів із тери-
торії Заводської ОТГ. 

2.2.   Місце надання послуг: смт Завод-
ське, с. Угринь.

2.3. Строк надання послуг: згідно з умо-
вами договору.

3. Отримання конкурсної документації:
3.1.Місце: 48523, Тернопільська область, 

Чортківський район,  смт Заводське, вул. 
Чарнецького, 7, Заводська селищна рада.      

3.2. Спосіб: особисто.
4. Умови подання конкурсних пропозицій:
4.1. Місце: 48523, Тернопільська об-

ласть, Чортківський район,  смт Завод-
ське, вул. Чарнецького, 7, Заводська се-
лищна рада.      

4.2. Спосіб: особисто.
 5. Проведення конкурсу:  
5.1. Місце:  48523, Тернопільська об-

ласть, Чортківський район,  смт Завод-
ське, вул. Чарнецького, 7, адмінбудинок 
Заводської селищної ради.      

Додаткова інформація щодо конкурсної 
документації за телефоном:  (03552) 2-41-
77.

квартири

У торгову мережу потрібні 
продавці 

Заробітна плата – від 3000 грн 
Тел. 063-410-32-71

інше

куплю

ремонт

винайм
зніму квартиру або будинок у смт Завод-

ське чи м. Чорткові.
Тел.: 050-380-95-62, 068-366-53-03.

тюкувальний прес-підбирач «Киргизстан» у 
робочому стані.

Тел. 067-171-09-59.

Гольський світ компані
набирає на роботу:
– налагоджувальників
– тісторобів
– укладальників виробів

Заробітна плата 
висока. Офіційне 

працевлаштування. 
Повний соціальний пакет

Контактний телефон  
050-377-01-74.

Вдячність

Колектив Косівської амбула-
торії загальної практики сімей-
ної медицини глибоко сумує з 
приводу смерті колишньої мед-
сестри ЛЕСЬКІВ Стефанії Васи-

лівни та висловлює найщиріші спів-
чуття рідним і близьким покійної.
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3 червня святкуватиме 
свій 18-й День народження 

дорогий синочок, брат
Олег Васильович КОГУТ

зі с. Білий Потік.
Ми щиро і радо 

сьогодні вітаєм, 
найперше здоров’я 
міцного бажаєм. Не-
хай в цей день Тобі 
додасться того, що 
треба ще для щастя. 
Хай доля щедрою 
рукою Тобі вділяє 
многа літ, нехай з 
Тобою успіх буде, 

любов і ніжність, щирий сміх. Твоя 
зоря на небосхилі яскраво й сильно 
хай горить, хай сам Господь благо-

словляє Твій кожен крок і 
кожну мить.

Тато Василь, мама 
Оксана, брат Віталій і 

вся родина.

Щиросердечно вітаємо 
з прекрасним ювілеєм 

Білівського сільського голову 
Надію Іванівну КОТУЗУ 

і засилаємо найкращі побажання.
У цей святковий 

світлий день, коли 
настав Ваш ювілей, 
ми щиро Вас віта-
ємо, добра і щастя 
Вам бажаємо. Хай 
обминають Вас 
тривоги, хай Бог 
дасть щастя на путі, 
хай світла, радіс-
на дорога щасливо 

стелиться в житті! Тож і не знайте в 
житті ні смутку, ані бід, у серці мо-
лодість плекайте, живіть до ста щас-
ливих літ! Бажаємо світлої радості й 
сили, ласкавої долі, добра і тепла, 

щоб ласку Вам слало не-
бесне світило, здоров’ям 
наповнила рідна земля!

З повагою і любов’ю – 
колектив Білівської 

сільської ради.

30 травня, коли земля-матінка 
одягла ошатне вбрання, коли вже 

літо ступає на землю ніжним цвітом 
розквітлих лілей, відзначив свій 

35-річний ювілей дорогий син, брат
Василь Ігорович ФРИЧ.

Ще днів й років 
Твоїх минуло  не-
багато, і є ще часу 
довго жити, і в 
свято це ми Тобі 
бажаємо здоров’я, 
щастя і добра. Ну а 
найперше дякуємо 
Богу, що Ти на світі 
є. Хай пливе щас-
ливо Твій життєвий 
човен і минає легко 

береги круті. Любові, щастя і добра хай 
буде завжди повен – то найголовніше у 
людськім житті. Хай кожен день ясніє 
небом чистим, світанки сяють скупані 
в росі. У серці радість розквітає хай за-
вжди, хай молодість Твоя ще довго квіт-
не, усмішка буде на устах. Хай стежку 
Твою квіти застеляють, залишайся за-
вжди молодим. Хай здоров’я, щастя, 
спокій додається. Хай множиться добро 
і водограєм пісня ллється. Нехай Тебе в 
опіці Бог тримає, і Ангел Твій Охоро-
нитель нехай з плечей ніколи не злітає. 
А Матінка Божа, Цариця Свята, дарує 

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

тато, мама, 
сестра і всі рідні.

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

депутата районної ради
Петра Михайловича ЧАЙКУ.

Хай кожен день 
дарує радість, хай 
сонце світить Вам 
завжди! Роки ніко-
ли Вас не старять 
і не приносять в 
дім біди. Хай до-
бро і щастя пану-
ють в домі та ра-
дість у ньому живе. 
Здоров`я міцного і 
доброї долі хай Бог 

посилає і Вас береже.

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

депутата районної ради
Григорія Мирославовича 

ГОРЯЧОГО.
Від щирого серця 

бажаємо здоров’я, 
без нього не милі 
ніякі діла. В здоров’ї 
— багатство і ра-
дість, і більшого 
щастя на світі нема. 
Хай Матір Божа 
береже Вас всюди, 
нехай шанують до-
брі люди, нехай об-
минають всі болі й 

тривоги. Хай довгою буде 
життєва дорога.

5 червня святкуватиме 70-річний 
ювілей найдорожча мама, любляча 

й турботлива бабуся
Мирослава ПАСТУХ

зі с. Васильків.
Матусю  рід-

ненька, бабусень-
ко мила, Вас щиро 
вітає вся наша 
родина. Спаси-
бі Вам, мамо, за 
ласку й тепло, за 
Вашу безмежну 
любов і добро. Не-
хай не болять Вас 
натруджені руки, 
хай радість прино-

сять Вам діти й онуки. Спасибі Вам, 
мамо, що Ви нас зростили, спасибі 
велике, що розуму вчили. Живіть ще 
нам, мамо, довго на світі, бо поки є 
мама, доти ми – діти.  Ми дякуєм 

Богу, що Ви у нас є, хай 
силу й здоров’я Господь 
Вам дає.

З повагою і любов’ю – 
син Ігор з сім’єю.

Рецепти
Італійський сирник

80 г масла кімнат-
ної температури, 180 
г вершкового крекеру, 3 
яйця, 100 г цукру, 1 пач-
ка ванільного цукру, 350 г 
домашнього сиру, 1 пачка 
галеретки, фрукти (сві-
жі або заморожені).

Приготування. Блен-
дером або комбайном змолоти крекер, до-
бре вимішати із маслом. Дно і стінки тор-
тівниці викласти утвореною масою, щільно 
трамбуючи, щоб не розсипалась. Постави-
ти на годину в холодильник. Жовтки збити 
з цукром, потім додати сир і знову добре 
збити міксером. Додати збиті на піну білки 
і легко перемішати. Викласти масу в тор-
тівницю із охолодженим крекером. Пекти 
25-30 хв. при температурі 180 градусів (до 
золотої скоринки) Коли вистигне – поси-
пати фруктами і залити галереткою.

Ананасовий пиріг
Ананаси консервова-

ні кільцями, коктейльні 
вишеньки, 4 яйця, дрібка 
солі, 260 г цукру, 100 г 
масла, 1 пакетик вані-
ліну, 50 мл молока, 170 
г муки, 10 г розпушува-
ча до тіста. Поливка: 1 
упаковка желе, 150 мл 

ананасового сиропу.
Приготування. Форму вистелити пер-

гаментним папером, змастити маслом і 
посипати цукром. На дно викласти кру-
жальця ананасів. В отвір кожного кру-
жальця вставити вишеньку. Відділити 
білки від жовтків. Збити білки на густу 
піну з дрібкою солі. Всипаємо потроху 70 г 
цукру. Піна має бути густа. Окремо збити 
жовтки з рештою цукру (130 г), всипати 
ванілін. Розтопити масло, збити молоко 
і додати до нього масло. Влити суміш до 
збитих жовтків. Просіяти муку, змішати 
її з розпушувачем і теж додати до жовт-
кової маси. Усе разом збити. Додати біл-
кову піну й перемішати (не можна збивати 
міксером). Викласти тісто зверху анана-
сів. Ставимо форму в розігріту до 170 гра-
дусів духовку і випікаємо 45 хв.

Поливка. Желе розчинити в ананасовому 
сиропі або соку, нагріти, щоб розчинилося. 
Готовий, ще гарячий пиріг виймаємо з фор-
ми, перевернувши. Ананасові квіточки-ви-
шеньки, котрі зверху, поливаємо поливкою, 
яка відразу застигає. Пиріг готовий. Їсти 
його краще свіженьким, ще тепленьким.

Підготувала Марія ПОЖАРНЮК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», с. Кривеньке

Керівництво та виконавчий 
апарат Чортківської районної ради 
щиро вітають з ювілеєм бухгалтера 

районної ради
Світлану Йосипівну КАРПОВИЧ.

Міцного здоров’я 
та мирного неба – це 
все, що для щастя 
насправді нам тре-
ба. А ще – щедрих 
усмішок, творчих 
натхнень, святково-
го настрою в ясний 
цей день. Тебе ми 
вітаємо від щирого 
серця, нехай Тобі 

дуже заможно живеться. 
Хай успіх Тебе доведе до зі-
рок і не відстає від Тебе ні 
на крок.

(Закінчення. Поч. на 6-й стор.)
До слова, авторитетне, високо-

професійне журі – всуціль родом із 
Чорткова: диригент вищої категорії 
Національного академічного заслуже-
ного Українського народного хору ім. 
Григорія Верьовки, заслужений діяч 
мистецтв України, доцент Національ-
ного університету ім. Бориса Грінчен-
ка в м. Київ Володимир Ткачук; про-
фесор кафедри музичного мистецтва 
Кам`янець-Подільського Національ-
ного університету ім. Івана Огієнка Зе-
новій Яропуд; диригент 
заслуженої академічної 
хорової капели України 
«Трембіта», викладач 
кафедри військового ор-
кестрового диригування 
Національної академії 
ім. гетьмана Петра Са-
гайдачного м. Львів (і в 
минулому – учасник на-
шого «Благовісту») Во-
лодимир Вівчарик.

А поки журі радилося 
та визначало перемож-
ців (ох, далось це йому 
нелегко!), отець Воло-
димир Заболотний – як 
співведучий фестивалю 
(в дуеті з неперевершено 

чарівною викладачкою Чортківського 
гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 
О.Барвінського Ольгою Фучилою) на-
дав вільний мікрофон залі – аби в очіку-
ванні результату висловився глядач: чи 
співпаде думка народу з думкою журі? 
Отоді й долучилися до слова маститий 
хормейстер зі 53-літнім стажем Петро 
Голінатий, висловивши стурбованість 
відсутністю на сцені сільських церков-
них хорів, директор Пробіжнянського 
СБК Богдан Вергун («церковний спів 
– це благодать, ніби ти на небесах!»), 

отець-парох церкви Непорочного За-
чаття Пресвятої Богородиці м. Чортків 
Григорій Канак («щоб молитва через 
спів стяжала Божу благодать»). Про-
світянин, патріарх депутатського роду 
Чорткова Юхим Макотерський поці-
нував залучення дитячих колективів, 
отець-парох церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці м. Борщів Богдан Боднар 
ратував за спеціалізованість керівників 
духовних колективів – і з ним лучився 
в думці колишній довголітній директор 
Чортківської ДМШ Ярослав Дрогомо-
рецький, а диригент із Борщева Степан 
Дем`янишин запропонував поетапне 

проведення конкурсів у царині духо-
вного співу. Цікаві моменти з історії 
зародження та реалізації ідеї фестива-
лю –  («щоб всі співали у славу Божу») 
припідніс його ініціатор, член оргкомі-
тету Василь Градовий. 

Врівень зі всіма нагородженими учас-
никами не зосталися без подарунків 
своєї малої батьківщини і члени журі, 
що напівжартома поціновано членом 
оргкомітету Ігорем Андриїшиним. А на-
самкінець традиційно, по-українськи 
виспівано всією залою многоліття.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Фестиваль духовного співу

Соборно виспівана молитва


