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Гаряча тема

«Мрії»
збуваються!

Чортківська філія
ТОВ «СЕ Борднетце-Україна»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
– В’язальників схемних джгутів, кабелів та шнурів
(без вимог до освіти та досвіду роботи)
– Електромеханіків, налагоджувальників технологічного устаткування, інженерів та інших спеціалістів

Мабуть, до ось цього дієслова
варто було б додати префікс «по»
– оту значущу частину, що стоїть
попереду кореня і слугує для творення
нового означення. Тоді б звучало –
«позбуваються», що цілком вірогідніше
з огляду на обставини. Однак в такій
формі нам видалось милозвучніше,
до того ж, з подвійним підтекстом.
Власне, до того, іншого, стимулює
ось такий знак в самісінькому «серці»
Джуринської Слобідки – із вічними,
пророчими Шевченковими словами.
Чи ж справдиться, чи збудеться? А
втім, вдаймося до фабули сюжету…
Читайте на 3-й стор.

Гарантуємо:
офіційне працевлаштування, медичне страхування,
навчання за рахунок роботодавця, гарячі обіди, безкоштовне транспортування до місця роботи працівників
позмінного графіку
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

Буріння свердловин, монтаж насосного
обладнання. Гарантія та сервіс
Тел. 096-125-51-25

ПРИЄДНУЙТЕСЯ
ДО НАШОЇ КОМАНДИ
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

2 На часі
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У районній раді

Колонка редактора

ГРАФІК
виїзного прийому громадян головою
районної ради Шепетою В.М. 15 червня ц. р.
Антонів – з 9-ї до 11-ї год; Свидова – з 11-ї до
13-ї год.; Мухавка – з 13-ї до 15-ї год.

Анонс
На учора, 12-ту год. 8 червня ц. р., коли дане число
газети готувалося до друку, головою районної ради
В.Шепетою було скликано друге пленарне засідання одинадцятої сесії Чортківської районної ради VII
скликання відповідно до клопотання Чортківської
районної державної адміністрації за № 02-696/01-8
від другого червня ц. р. На розгляд сесії виносилися
наступні питання: про визнання повноважень депутата Чортківської районної ради сьомого скликання Шевчука Олега Михайловича; про затвердження
угод між Чортківською районною радою та міською
і сільськими радами, громадами про передачу-приймання коштів на виконання повноважень; про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік; про
затвердження розпорядження голови районної ради;
різне. Детальніше про перебіг пленарного засідання
читайте у наступному номері «Голосу народу».

У райдержадміністрації
Про проведення командноштабного навчання
14 червня ц. р. на території Чортківського району
заплановано проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного
захисту територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту (далі – ЄДСЦЗ) Тернопільської області на тему: «Дії органів управління
та сил цивільного захисту територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Тернопільської області у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий
період». Звертаємось до мешканців Чортківщини
зберігати спокій та витримку і адекватно реагувати
на дії органів управління та сил цивільного захисту
при проведенні даного навчання.
Чортківська райдержадміністрація

Здобули волю – здобудемо долю!
Звершилося: РАЙОНКА СТАЛА НЕЗАЛЕЖНОЮ! Незалежною ні від кого – влади, партій,
громадських організацій, місцевих олігархів тощо, які чомусь були твердо переконані, а дехто ще
й досі вважає, що вона з якогось дива має обслуговувати їхні інтереси. Можливо, й вийшло дещо
на фарт з тим, що виникла певна бюрократична затримка із припиненням діяльності попередньої
юрособи і реєстрацією нової, адже відтепер 6 червня для нас, «голосонародівців», і великої армії
прихильників районки, буде подвійним святом – Днем журналіста і водночас Днем народження нової
НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЗЕТИ! Саме цього числа ми отримали на руки документ з підтвердженням про
держреєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Голос народу».
Упродовж сім десятків і сім з лишком літ вона була
чиїмось друкованим органом – райкому партії, ради
народних депутатів, потім районної ради і райдержадміністрації, що їй додавало як позитивних бонусів у
вигляді певного фінансування, так і негативних у специфічному змістовному наповненні. Останні суттєво
переважали, що в значній мірі десь й позначалося на
тиражах. Нарешті її повноправним і законним власником став трудовий колектив, який власне і творив
газету упродовж усього часу існування.
Звичайно, реформування державних і комунальних
друкованих ЗМІ в Україні надто припізнилося. Якби
ж воно відбулося на піку популярності газети на зорі
90-х, з тодішнім 20-ти з лишком тисячним тиражем,
високопрофесійним кадровим потенціалом, безальтернативними на ту пору каналами подачі писаного
слова й спраглої жаги читача його почути… Напевно, були б ми сьогодні не в гіршій ситуації, скажімо, того ж «Вільного життя», яке у ті буремні часи
дивним чином зуміло відірватися з-під опіки держави
і сьогодні є найтиражнішою газетою Тернопілля. Та
що сьогодні згадувати про те, чого уже не повернеш?
Нам залишається тільки одне – працювати, працювати і працювати, щоб не втратити те, про що мріяли і
здобували важким трудом попередні покоління творців районки, і крокувати далі в ногу з віянням часу,
примножуючи нові цікаві ідеї, які знаходитимуть відображення на сторінках районки, здобуваючи тим
прихильність ширшого кола читачів. Ми розуміємо,
що оступитися у нашому поступі не маємо права,
адже досвід газет країн постсоціалістичного табору,
які пережили подібний процес роздержавлення одразу після розпаду «імперії зла», вчить бути обачними. Недарма кажуть: здобути незалежність набагато
легше, аніж її втримати. Та маємо бути оптимістами,

інакше не варто було братися за справу, не довівши її
до логічного кінця.
Сподіваємося й на вашу підтримку, шановні читачі.
Не вагайтеся передплачувати районку на друге півріччя ц. р. Зробіть це самі і порекомендуйте стати її прихильником своїм сусідам, друзям, знайомим тощо.
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)
Також ми вперше запускаємо передплату електронного варіанта «Голосу народу» у PDF-форматі.
Його передплатникам ми висилатимемо на вказану
адресатом електронну адресу черговий номер газети
щоранку у п’ятницю за певну плату (на веб-сайті
районної ради з липня місяця ц. р. ми припинемо
виставляти нашу газету). Гадаємо, ця інформація
неабияк зацікавить чортківчан та мешканців району, які сьогодні перебувають далеко від дому за
кордоном. Зрозумійте нас правильно: інформація це
теж товар і за неї потрібно платити. (Деталі за тел.
2-12-43, 2-16-06 та 097-749-33-44).
Дорогі читачі! Залишайтеся з НЕЗАЛЕЖНОЮ
ГАЗЕТОЮ «ГОЛОС НАРОДУ» й надалі!

має бути почутий!
Любомир ГАБРУСЬКИЙ,
директор (редактор)
ТОВ «Редакція газети «Голос народу»

Друзі газети

Для передової важливий надійний тил
Ось такі поняття з воєнної термінології мимохіть спливають на поверхню в часі означення на тлі
нашого професійного свята взаємин штатних журналістів з кореспондентами позаштатними. Цей
статус, як і їх постаті, – то не лише барометр правильності обраного нами курсу, то ще й – совість
нашого видання з такою гордою, нехай навіть і трохи претензійною назвою – «Голос народу»…

До зауваги

Три дні у Чорткові
не буде води!
КП «Чортківське виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства»
повідомляє про те, що у Чорткові з 13-го по
15-те червня ц. р. у зв’язку з миттям басейнів не буде води. Слід зауважити, що вода з
першої подачі (16 червня) після миття басейнів використовується як технічна. Просимо вибачити за тимчасові незручності!
КП «Чортківське ВУВКГ»
Газета Чортківського району

індекс 61366
«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; засновник – ТОВ «Редакція газети «Голос народу»; 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 публікацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції заборонено!
Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комплексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковинський видавничий дім»,
м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. (0372) 54-45-46.
Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

9 червня. Тривалість дня – 16.20. Схід – 4.47. Захід – 21.08

Вони вже традиційно зійшлися-з`їхались минулого вівторка, в День журналіста, до осідку «Гн»,
виповнивши гомоном, святошною атмосферою,
ромашками й волошками раннього літа в принесених оберемках польових квітів наш редакційний
конференц-зал. І, крім того, ще й …задекларованими в довірливому діалозі вимогливістю, претензійністю та навіть трохи й докорами – аби підструнчити, підівчити, підправити де слід оте наше
спільне, іноді не зовсім слухняне, інколи недовиховане «дитя» – улюблену газету.
Вона й справді власне тепер не зовсім впевнено
спинається на ноги – вже в новій іпостасі, як цілковито незалежна. Очікування доленосної миті – узаконеного на всіх законодавчих щаблях документа
про остаточне реформування «Голосу народу» припідніс в гурт редактор «Гн» Любомир Габруський.
На зачин бесіди було спом`януто всім товариством
велику патріотку й душевну жінку, поетку Галину
Грицьків – адже незадовго по її смерті редакція запропонувала міській раді вшанувати її пам`ять чи то
назвою нової вулиці, чи встановленням таблички на
будівлі Чортківського державного медичного коледжу, де покійна працювала все життя.
Відтак редактором мовлено так рясно палких,
влучних слів та означень про наш надійний тил.
Про «людину з невгамовним серцем» – історикакраєзнавця Степана Бубернака. «Невгаваючого промоутера військово-патріотичного виховання», пол-

ковника у відставці Степана Осадцу. «Невтомного
докопувача до істини», просвітянина й теж краєзнавця Юхима Макотерського. Історика-науковця й поета – філософа та лірика Ярослава Дзісяка.
«Рухівця» з когорти тих, «кому до всього є діло», із
«замісом» 90-х рр. Ігоря Слоновського. Інтелігента
високого штибу, лікаря й гуманіста Стефана Грицьківа. «Людину, що зазирала смерті у вічі», волонтера
та спецфотокора «Голосу народу» на передовій Миколу Лановегу. Ще одного спецкора нашої газети,
котрий, вперше вирушаючи на фронт 2014-го року,
поїхав зі «свіженьким» квитком члена НСЖУ, художника-іконописця Володимира Шерстія. Авторку
«гарячих» віршів з глибоким соціальним підтекстом
Марію Торкіт. І – особистість з симбіозом почувань
душі, де полум`я та лід, авторку чуттєвих життєвих
історій Марію Пожарнюк.
Навіть із цих означень зрозуміло, що діалог виявився різноплановим, із заторкуванням надзвичайно широкого спектру тем. Насамкінець ми не
проминули нагоди ось в такому редакційному родинному колі похвалитися «найсвіжішою» нагородою – Грамотою, отриманою від Тернопільської
ОДА у переддень Дня журналіста. Зрештою, чому
похвалитися? Адже то – не лише наша відзнака. То
– результат кропіткої праці всієї автури газети, де
тил відіграє неабияку роль…
Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Гаряча тема

«Мрії» збуваються!
Агрохолдинг «Мрія» зайшов на землі, документально розпайовані селянам
Джуринської Слобідки, ще 2011-го
року. Чому? Орендодавцям було пообіцяно гідну орендну плату за їх земельні паї – це по-перше. По-друге (а мо`,
й навпаки, хтозна, що важливіше?)
– відремонтувати дитячий садок, підправити дорогу, одне слово, – діяльно клопотатися соціальною сферою.
«Мрія» дістала тоді 80 відсотків селянської довіри, точніше – їх паїв собі в
обробіток. То – десь 470 гектарів.

Як свідчить тепер Джуринський сільський голова Михайло Чвіль, в підпорядкуванні котрого й Джуринська Слобідка (та й родом він звідтіля, і мешкає
в Слобідці), спершу так воно й було: «У
дитсадку позаливали стяжки, покрутили гіпсокартон, закупили двоє нових
вхідних дверей. Словом, показували
якусь роботу. Наступного року в них
на село вже не було нічого, на третій
рік – знову нічого. Аж в 2014-му дали
на «соціалку» близько 23 тис. грн – рахуючи від кожного оброблюваного гектара 50 гривень чи щось таке. Цьогоріч
обіцяли 24 чи 25 тисяч – з тяжкою бідою я в них якось вирвав 11 тисяч на
освітлення вулиць, а решта обіцяного
на соцсферу пропала. Ми мали намір
в ході вуличного освітлення освітити й
капличку на в`їзді до села. Та нас кинули… Попередній керівник кластеру
п. Нероба повідомив мені по телефону,
що Слобідка для них вже нецікава…».
Натомість цікавою (тобто не обділеною найнеобхіднішим для життєвої
спромоги) виявилась вона для інших.
Зокрема, не обминула увагою найнасущніших потреб села керівник ПП
«Агро-Спектр» Марія Горбаль, доклавшись до відтворення (фактично старту) тамтешнього навчально-виховного
комплексу (школа – дитячий садок),
що обійшлося тому приватному підприємству в суму двісті шістдесят тис.
грн. «По суті, п. Горбаль, ще не маючи в селі земельних паїв, цим внеском
зробила більше, ніж «Мрія» за всі п`ять
років!» – резюмує війт.
Тим часом стосунки орендарів з
орендодавцями ставали дедалі натягнутішими: відколи змінилися власники
(виконавчим директором став Саймон
Чернявський), й орендну плату почали
виплачувати пізно. Коли повсюди – в
серпні, то «Мрія», приміром, торік вдалася до розрахунку наприкінці жовтня –
початку листопада (як ми згодом почуємо від селян, на ту пору зарядили дощі,
а орендарі висипали, було, збіжжя попід клубом і старенькі люди бідкалися,
кого б то найняти, щоби якнайшвидше
забрати свій пай). Селяни такий казус,
кажуть, «проковтнули». Тим же, хто не
хотів брати зерном, а грошима, видали
на картки аж наприкінці грудня – на
початку січня. Ось тобі й маєш! Інфляція, до того ж, в кожній господі жадана
копійка потрібна саме під осінь: коли
і дитину треба до школи зібрати, й до
зими підготуватися…
Почали слобідківські селяни поглядати на сусідів, котрі довірили свої паї чи
тому ж ПП «Агро-Спектр», ПСП «Захід-Агро», чи більш потужному ПАП
«Дзвін», чи й французькому аграрію
Жан-Полю Прюдому, що на ту пору не
так давно зайшов на землі Чортківщини.
Бо ж, як не як, вони – близько до людей, до їх щоденних потреб. «Від «Мрії»
ж довідку про орендну плату проблемно
отримати, – то знову війт. – Офіс їхній в Тернополі, співпраці – жодної».

Поглядали-поглядали та й відважились.
З наміром поміняти орендатора восени
взяли та й написали листа: мовляв, просять наступного року, на день, коли закінчиться відповідний термін з моменту
реєстрації земельних паїв, передати їх
селянам не в гіршому стані, ніж брали.
Один лист такого змісту, другий – реакції жодної. У 16-ти орендодавців померли батьки й вони, було, переоформили державні акти на себе. Так от, їм
не видавалась орендна плата лише через те, що не погоджувались укладати
додаткові угоди терміном 5-7 років на
продовження співпраці з «Мрією». Подейкують, зверталися ті люди скрізь –
до райдержадміністрації, районної ради,
юристів. Відповідь одна: можливість вирішення конфлікту – лише через суд.
Судова ж тяганина могла затягнутись на
роки, а орендатор («Мрія») й далі обробляв би ті паї, мотивуючи відсутністю
судового рішення…
Селяни кажуть, те протистояння виявилось останньою краплею, що переповнила чашу терпіння: вони цілковито розчарувались в своєму орендареві.
Й написали наступного листа до керівництва агрохолдингу про небажання продовжувати подальшу співпрацю
з «Мрією» після закінчення державної
реєстрації оренди. Його офіційно (навіть перед телекамерами!), в часі зібрання в Хоросткові, що на Гусятинщині, було вручено вже згадуваному в
цій публікації виконавчому директору
С.Чернявському.
Та й що? Перед Великодніми святами «Мрія» доносить до вух слобідчан
свій намір засівати тамтешні землі.
І – стикається з протистоянням, мовляв, не дамо нізащо! До слова, в тому
намірі агрохолдингом було обумовлено
заздалегідь: в разі посіву орендодавцям
виплачуватиметься орендна плата в половинному обсязі, оскільки, мовляв, договори діють лише до 4 червня. «А хочете отримати цілий пай – продовжуйте
термін дії угод», – такою була наступна умовність. І їй судилось розпалити
вогнище до неймовірних обсягів. До
Джуринської Слобідки завітав вже новий керівник кластеру п. Тарчинський,
пообіцяв-заспокоїв:
виплачуватимуть
повний пай. Однак не спрацювало: селяни виявились налаштованими категорично, продемонструвавши неочікувану
орендарями одностайність в часі першого прибуття харківських «тітушок»,
унамірених зламати їх спротив.
Через тиждень ті гості, кажуть, навідались ще – вже з двома чемоданами
(!) грошей, обійшли все село, обіцяючи «золоті гори». Дарма. Вдавались і до
спроби тиску на сільського голову, аби
став на їх бік. «Проти людей нізащо не
піду!»– такою була відповідь М.Чвіля.
Наступною спробою «Мрії» «взяти»
Слобідку виявилось влаштування в селі
родинного свята – з виступом вокально-інструментального гурту «Зорепад»
із Хмельницького, вдарованим школі
ноутбуком, шоколадками для вихованців НВК та всіх присутніх (в рахунок
погашення боргу сумою десь до 18 тис.
грн). Селяни ж сприйняли той жест як
прощання та вдячність за співпрацю. І
– помилились…
Насправді «Мрія» й не думала позбавлятись зони впливу в Джуринській Слобідці. Каменем спотикання в подальшому плині подій став засів поля, що
вже добряче заростало бур`янами, ПП
«Агро-Спектр» та ПСП «Захід-Агро»
– керівники вже згадувана М.Горбаль
(котра згодом в бесіді з нами означить: «Довелось ті площі витріпувати
з бур`янів») та Михайло Зарівний. До
слова, їх слобідчани добровільно запросили на свою землю. Попередні орендарі обурились: як же так, мовляв, ще
не вийшов термін їх права! Адже до завершення дії угод – ще два тижні! Отоді
й почалось-завертілось…
Подейкують, начебто дійшло навіть
до зброї – в такий спосіб хтось з прибулих «тітушок» вдавався до спроби
застопорити хід працюючого в полі
трактора. Наявність дозволу на зброю
в «гостей», кажуть, випало перевіряти
прибулим на місце підрозділам поліції
(й тернопільської теж), а народний депутат України Олег Барна, прийнявши
сторону селян, викликав представництво СБУ. Хлопці ж з авто із харківськими номерами виявились унаміреними «отжать эту землю»…

До зустрічі з безпосередніми учасниками того селянського протесту ми
вже прочули кілька імен слобідчан,
налаштованих в плині протистояння
рішуче, навіть відчайдушно. Нам казали: «Такі люди творять Майдани!».
Що Ігор Ваврук добрався в поле навіть на милицях, щоби відстояти свою
землю, засвідчити непокору впертому
орендареві. Що Марія Прокопик виявила надзвичайну стійкість в процесі
спокуси пропонованою сумою грошей.
Що Ольга Серединська, знімаючи хід
зборів на телефон, мужньо витримала
погрози й залякування «тітушок». Що
Ганна Мигаль розпачливо-пристрасно
волала на гурт, звертаючись до «гостей» та узагальнюючи почування селян: «Віддайте, в мене шість паїв, я заробила їх ось цими руками, а ви мені
мою землю не хочете віддати!».
І ось ми в Джуринській Слобідці.
Наші співбесідники, разом з війтом
Михайлом Чвілем, – Ярослава Деркач (кажуть, володіє ситуацією найдосконаліше, до найменших подробиць),
вже згадувана Ганна Мигаль, а також
Наталія Козак та Марія Цикрис. Жінки
ще й корови не доїли у власних господарствах на обідню пору, а висловитись
«в тему» прийшли залюбки, лиш прочувши, що приїхали журналісти «Голосу народу».
– То коїлось 23 травня, у вівторок,
– пригадують навперебій. – Ми сапали
цукрові буряки, аж тут дзвінок: їде на
Слобідку велика техніка. Було два трактори їхні, а ще вони тримали щось громіздке на переїзді. Та ми не пустили…
– Дуже страшно, коли з автоматом
стає перед трактором, – спересердя
мовить Я.Деркач.
– Мені самому страшно було, як на

воювали, – провадять далі. – Ці, вже
тепер нові орендарі, кому землю довіримо, зерно на пай везуть додому, для
старих людей – то великий плюс. Чи
зорати город, чи закультивувати. На
пай дають, що хочеш.
– А з «Мрією» що? – знову п. Мигаль. – Висипали в калабаню біля клубу – і роби, як знаєш! Бувало, казали,
що треба до Хоросткова їхати на елеватор, а колись – ще далі, до Деренівки.
Ми не їздили туди. Вони ні разу до нас
ні до клубу не прийшли, ні взагалі до
села: чи хтось слабий, чи живий? Я, як
донька заслабла, пішла, було, до Марії Горбаль, вона мені допомогла. А від
тих і донині не виділа…
– А від кого видіти, як там начальники міняються чи не що три місяці? – і
собі навперебій жінки. – Як їм довірити паї? Одні наобіцяють чогось, другі
після них: то – не ми… («Це – всупереч єдиній програмі агрохолдингу, –
згодом прокоментує перший заступник
голови РДА Іван Заболотний, котрий
тримає в полі зору проблеми аграрного
сектору. Та ще й доповнить картину:
– Між тим, у «Мрії» обурюються ймовірністю соціальної допомоги орендодавцям: мовляв, а ми що, організація
милосердя, що маємо вам в чомусь допомагати?»).
– Ми їздили до Хоросткова, вручали
попередження Саймонові Чернявському особисто – щоби «Мрія» залишила
наші землі, – вводить нас у курс справи п. Ярослава. – Попереджали і поштою – аж три рази. Коли вони до нас
приїхали з грошима, за переукладення
договорів пропонували по 2 тисячі гривень і 4900 грн за пай до кінця року.
Але не спрацювало…
–
Правдами-неправдами
наразі

горбі появилася фіра, а на ній – зо
двадцять жінок, – то війт.
– А вони нас зі свого авта на телефони знимкували! – тепер вже не без
сміху згадують наші співрозмовниці. І
деталізують: та фіра спершу вмістила,
було, тринадцятеро жінок, а потому
люду їхало та їхало, було десь, вочевидь, зо півста…
– Там всі були активні, – потверджують. – Тоді, борше, привезли нам були
концерт і думали, що ми купилися.
Село наше невелике, але ми не дамося!
– Там, в полі, то був цирк! Каже до
нас Тарчинський: «Чому ви приїхали і
тут стоїте? Що ви маєте до цієї землі?».
А то ж – наша земля!
– Люди всі задоволені, що поле від-

«Мрія» має в Слобідці чотири паї – через те, що зареєстровані чотирма роками пізніше, як інші, – то знову сільський голова. – Середній розмір паю
– 1 гектар 65 сотих. «Агрополіс» обробляє десь зо 140 гектарів. Та там поля
чисті – оброблені як слід, покроплені.
– Ви якби заїхали, подивилися – після «Мрії» по коліна бур`яни! – знову
підхоплюють жінки.
Ми й заїхали насамкінець на те поле
розбрату. В урочище До Рудки, де натужно кущиться соя. Теж бореться –
аби прорости…
Рейдова бригада:
Анна БЛАЖЕНКО,
Любомир ГАБРУСЬКИЙ,
Орест ЛИЖЕЧКА (фото)

10 червня. Тривалість дня – 16.21. Схід – 4.47. Захід – 21.08. Іменини святкують Гнат, Микита

4 Суспільство
№ 23 (8624), 9 червня 2017 року

З читацького листа

«Швидка» на допомогу
Випадково прочитав у газеті «Чортківський вісник»
публікацію Мар’яни Полянської «Виклик швидкої допомоги: очікування/реальність...». Мимоволі пригадався випадок, що трапився зі мною у 2012 році в Польщі.
Це було в рік мого 80-річчя, яке я вирішив відзначити
поїздкою разом із колишніми односельцями в своє рідне
село Королеву Руську.

Відбувши деякий час на святкуванні лемківської
культури «Ватра-30» в с. Ждиня, що у Горлицькому
повіті, ми поїхали до рідного нам села на запрошення моєї родини, котра викупила в Польської держави
свій колишній будинок і наприкінці весни до початку
осені щороку приїжджає з північно-західної околиці
Польщі (м. Ґожова) на відпочинок у Карпати. Одночасно мої рідні займаються й сільським туризмом: надають зайві приміщення помешкання туристам.
Оглянули залюднене і впорядковане село поляками,
церкву (якій в 2015 р. виповнилося 200 років, нею опікується Польська держава як пам’яткою стародавньої
дерев’яної сакральної архітектури). В духовній святині
добре збереглися церковні атрибути, а от на цвинтарі
дерев’яні хрести погнили, могили позападалися, неможливо чиюсь віднайти (та й запитати нікого).
А відтак ми загостювали до моїх рідних. Нас одразу
запросили до святкового столу. Невдовзі в часі застілля я відчув якусь слабість, безпричинно помаленьку
зсунувся з крісла на підлогу. Всі стривожилися, заметушилися, рідні намагалися викликати «швидку»…
Але, коли мені дали понюхати нашатирного спирту,
все як рукою зняло, наче нічого й не було. Та все ж
виклик «швидкої» здійснили, хоча й проти мого заперечення, бо, вважав, що в цьому немає потреби. З
повітового м. Новий Санч, що за 14 км, десь за хвилин 15 приїхала «швидка». Розпитали медики причину виклику. Я їх запевняв, що вже все в нормі, і
допомоги мені не потрібно. Проте бригада «швидкої»
(у кількості 4-х осіб, усі – чоловіки) взялася за обстеження мого стану та встановлення діагнозу: один
робить кардіограму, другий слухає серцебиття і пульс,
третій вимірює тиск, а четвертий бадає внутрішні органи, общупуючи в ділянці живота. Десь за 5 хвилин
мене обстежили, дали кардіограму та повідомили, що
нічого загрозливого для мого здоров’я немає. А ще
– запитали, чи моя поїздка застрахована. У відповідь
– так. Вони записали мою домашню адресу. Родичі,
тримаючи в руках гроші, запитали у медиків, скільки їхня послуга коштує, на що ті відповіли: «Нічого».
Грошей не взяли, попрощалися й поїхали.
Цікаво, скільки часу повинно пройти, щоби й у нас
так обслуговувала «швидка допомога»?
Іван ВИШОВСЬКИЙ, с. Переходи

Отакої!
«З Новим роком!..
І світлого вам Великодня!..»
Ви скажете, до чого тут це? Та ми у редакції й самі
задавалися собі таким риторичним запитанням.
Буквально позавчора, 7 червня, листоноша принесла
у редакцію свіжу пошту. Взявши її в руки й відчувши
на дотик всередині твердь картону, подумалося, що це
надійшло від когось вітання з Днем журналіста. Але,
відкривши першого конверта, подивуванню не було
меж. Від головного лікаря ЦКРЛ Р.Чортківського нам
прийшла вітальна листівка зі… святом світлого Христового Воскресіння. Та це ще нічого… Розпечатуємо
другий конверт – від того ж адресата вітання з… Новим Роком і Різдвом Христовим!.. Нам відняло мову…

На конвертах стоїть
штамп
Тернопіль
ЦОПП «Укрпошта»
06.06.17.-20. Навряд
чи Роман Володимирович у такий
спосіб вирішив з
нами так пожартувати. Щиро дякуємо
йому за вітання, нехай надійшло воно
і з запізненням.
Більше скидається
на те, що це – не
зовсім вдалі наслідки
реформування
галузі зв’язку. Адже
тепер вся кореспонденція надходить з району на сортувальну лінію в область, а вже звідти повертається назад
адресатам. Неодноразово доводилося чути нарікання на
те, що листи доставляються зі значним запізненням,
але щоб з майже піврічним… Тепер переконалися у
цьому, як то кажуть, на власній шкурі.
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Конфліктна ситуація

Ґвалт довкола торговельних закладів
Позаминулого тижня в Нагірянській сільській раді під головуванням війта Петра Головацького
відбулося засідання виконкому сільської ради. І хоч на перший погляд воно здавалося звичною
почерговістю, та все ж виокремилося неабиякою емоційністю обговорення одного з питань порядку
денного, а саме: про затвердження розпорядку роботи закладів торгівлі на території Нагірянської
сільської ради.
Слід сказати, напередодні засідання в телефонному режимі до редакції районки надійшла інформація
від однієї мешканки вказаного села про певне непорозуміння, ба навіть невдоволення роботою окремих торговельних закладів у Нагірянці. Й оскільки
саме це питання розглядатиметься на виконкомі, як
мовилося, то варто було би цю ситуацію висвітлити
в пресі. З приводу цього ми, кореспонденти, й були
присутніми на засіданні.
Сільчан, вводив у курс справи телефонуючий, не
влаштовує те, що торговельні заклади працюють до
22-ї чи до 23-ї години, та навіть опісля закінчення
режиму роботи біля тих магазинів завжди «тусується» молодь, порушуючи нічну тишу: гучні окрики,
музика, розпивання алкогольних напоїв супроводжується нецензурною лайкою – все це не дає спокою тамтешнім мешканцям. Як кажуть старожили,
молодь – невихована, розпусна, а влада села не дбає
про культурне (!) дозвілля…
Та повернемося до ходу самого засідання. Й усе
– почергово.
Із семи членів виконкому присутніх п’ятеро, отже
– кворум. Із ряду розглядуваних питань одне, вищевказане, викликало шквал негативних емоцій.
Як виявилося, перше непорозуміння виникло,
так би мовити, між кафе «Мрія» та магазином-кафе
«Маркет ТеКо», що примостилися в одній будівлі.
Власник «Мрії» Анатолій Бамбурак подав на розгляд виконкому скаргу щодо порушення режиму
торгівлі продавцями «Маркет ТеКо». Ось фрагмент
скарги: «… За певний час магазин перетворився на
бар-магазин. Торгівля відбувається й поза робочим графіком, продавці дозволяють собі відпускати алкогольні напої після закриття магазину (буває
навіть і о 3-й ночі). Біля магазину часті галасливі
п’янки-гулянки…».
В свою чергу представник «Маркет ТеКо» запевнив, що звинувачення «голослівні», оскільки власне
ним постійно ведеться чіткий нагляд за дотриманням робочого режиму та дисципліною працівників
магазину, а ще – прикладається максимум зусиль,
щоби діяльність торговельного закладу відповідала
всім правовим вимогам. Якщо ж є якісь, бодай би
найменші, порушення (стверджував), то керівництвом приймаються відповідні міри.
Опісля «словесної перепалки» між причетними до
конфліктної ситуації особами та обговорення подальшої діяльності вказаних торговельних закладів
члени виконкому все ж одноголосно погодили їх
режим роботи на літній період.
Піку емоційності сягнув розгляд наступної скарги, поданої до виконкому Марією Кирпан.
Даруйте, лише вибірково подаємо зміст: «Сусідство з «торгівельним центром», що започаткувалося
ще у 2004 р., перетворило наше життя у власному

домі на пекло, а саме: постійно відчуваємо моральне, емоційне, психологічне напруження. Створено
загрози нашому здоров’ю, життю та майну… Цей
бізнес представив нам можливість побачити практично всіх пияцюг не лише Нагірянки, а й сусідніх
сіл; почути їх «цікаві» розмови впереміж із нецензурною лайкою, співи, крики, бійки, навіть стрілянину… До цього всього додаються свист гальм,
сигналів, грюкання дверцят автомобілів і т. п. Машини транзитних рейсів тут зупиняються, і, використовуючи яскраве освітлення магазину, водії проводять ремонтні роботи авто, грюкають по металу,
розмовляють. А ми не спимо… Постійно відчуваємо
дискомфорт у власному домі, синдром хронічної
втоми…». Одна з вимог заявника: «Розпочати процедуру закриття торговельного закладу, що по вул.
Шевченка, 34 у с. Нагірянка».
А також п. Кирпан нарікала (вже в усній формі)
на порушення тиші на АЗС, що неподалік (майже
1 км – Авт.) її будинку, виступаючи проти цілодобової діяльності магазину, який знаходиться на
станції. Стверджувала, що на АЗС не повинно бути
магазину з алкогольними напоями та тютюновими виробами. А відтак голосила: «Людям не дають
спокійно жити. В 3-й ночі (!) діти повертаються з
дискотеки… То таке виховання молоді?!». Наприкінці
свого висловлювання, повернувшись до магазину, що
«заважає спокійно жити», Марія Кирпан підсумувала: «Маю підстави стверджувати, що на території села
велося й ведеться незаконне будівництво. А тому все
споруджене навпроти мого будинку повинно бути
знесеним…».
У відповідь на таку заяву сільський голова свідчив
про те, що на роботу всіх торговельних закладів є
погоджувальні норми діяльності відповідних правових державних установ, а сільська рада повинна
сприяти розвитку торгівлі та інфраструктури в селі,
і, звичайно ж, стежити за порядком, дбати про пристойне виховання підростаючого покоління.
Що ж стосується торговельного центру по вул.
Шевченка, 34, то в ході обговорення акцентувалося на тому, що всі споруди і прилегла територія
– в приватній власності, є дозвіл і на заїзд автотранспорту. Окрім того, в наявності – ряд необхідних документів, що засвідчують дотримання всіх
відповідних норм щодо роботи центру, а також –
висновки численних комісій, де вказано на непорушення (!) правомірності.
А відтак розпорядок роботи заявлених торговельних закладів, що діють в с. Нагірянка, виконкомом
погоджено та прийнято відповідні рішення. А щодо
конфліктної ситуації, то, як сказала п. Кирпан,
«далі буде…».
Тетяна ЛЯКУШ

Прозоро

Ягільницький замок продається?!

Нещодавно мережею Інтернет розповсюдилася
інформація про продаж (за $ 960 тис.) середньовічного Ягільницького замку, що в Чортківському
районі на Тернопільщині. Та інформація не зовсім
достовірна, точніше – застаріла.
Для довідки.
Ягільницький замок, який був збудований у 1630
році польським аристократом Станіславом Лянцкоронським, – історична пам’ятка про старовинне
місто Ягільниця. Зараз це два селища, які розділяє
русло річки Черкаски, – Ягільниця та Нагірянка.

11 червня. Тривалість дня – 16.22. Схід – 4.47. Захід – 21.09. День працівників легкої промисловості

Сама будівля розташована на
території останнього, однак зберегла назву старого міста. Точне місце розташування замку
– село Нагірянка. Площа замку
– 14 тис. м кв., це ділянка розміром близько 4,4 га.
Після польського магната маєтком володіли українські козаки та турки. В XIX столітті замок
придбали австрійці й облаштували в ньому тютюнову фабрику. В
цей період оборонні бастіони та
рови були зруйновані та засипані.
На початку 2000-х років маєток приватизував російський
підприємець Олександр Потьомкін. Проте згодом замок був виставлений на продаж. Будівлею
цікавилось кілька покупців (зі
Львова, Києва, Луцька). Мотиви
придбання були різні: для бізнесу, туризму (адже замок розташований біля траси, на маршруті
Кам’янець-Подільський – Хотин – Червоноград) чи для облаштування садиби
для себе.
Й ось найсвіжіша інформація. В 2007 році Ягільницький замок викупила Чернівецька фірма МПП
«Атлас». На часі проводиться оформлення відповідних документів щодо передання землі в оренду.
Сподіваємося, що всі наміри власників будуть
спрямовані на збереження історичної та архітектурної пам’ятки і на розвиток туризму в нашому краї.
Підготувала Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Святині

Присвята

Ой хто-хто Миколая любить…
Читачу буде дещо незвично цієї буйно-зеленої літньої пори зустріти такий заголовок у газеті, проте
нічого дивного у цьому немає. Першого дня червня, у День захисту дітей, в скверику біля будівлі
колишнього ДТСААФ було відкрито і освячено капличку св. Миколая, до речі, першу, присвячену
цьому святому у нашому місті.
проводити відправи, зазначає
Наталія Володимирівна. Тому
на освячення прибуло більше
десятка священиків. За свою
безкорисливу пожертву пані
Білінська отримала Благословенну Грамоту від владики
Павла УПЦ Київського патріархату. Та не задля цього були
її старання, скромно зізнається жінка, цю капличку поофірувано нашим військовим, які
вирушають на війну з окупантом на сході. Водночас святий
Миколай є покровителем усіх
дітей та подорожуючих.
Після освячення каплички
відбувся невеличкий концерт,
діти читали вірші про Богоугодника. Люди отримали неПопередньо планувалося це зробити до 22
травня, власне на свято літнього Миколая.
Проте не встигали завершити усі опоряджувальні роботи. Зрештою, святий Миколай-Чудотворець є найбільш улюбленим релігійним
персонажем для малечі.
Ідея спорудження каплички належить глибоко віруючій чортківчанці Наталії Білінській,
котра виступила головним фундатором спорудження святині (проект виготовила міська
рада) і запалила своєю енергією друзів, знайомих, просто небайдужих чортківчан. До офіри
на цю потрібну справу, каже вона, долучилася
маса людей, навіть не з нашого міста, дехто є
й з інших областей. Фігурку привезли з РавиРуської, фундамент, бруківку місцеві майстри
погодилися вимостити абсолютно безкоштовно. Поруч є й лавочки, виготовлені підприємством «Берізка», висаджено клумби, тож даний
скверик стане таким собі відпочинковим комплексом, яких ще бракує у нашому місті. Капличка не
претендує на приналежність до якоїсь конфесії, тобто віруючі будь-якої гілки православ’я можуть тут

абияку благодать, будучи свідком цього дійства, піднесено мовить жінка.

У Львові
залунали дзвони,
На Вкраїні
сумно стало.
У траурі висять
ікони,
Митрополита
Гузара не стало.
Не почує
паства Слово
Простонародного
владики.
Мудре Слово –
не полова,
А смисл душі
великий.
Він стояв
на Божій стезі
І йшов по ній роками,
Щоб був нарід в оберезі,
Не блудив іншими шляхами.
Щоб заблудшеє ягнятко
Вернулось знову до кошари.
В душі приймилося зернятко
Й розійшлися чорні хмари.
Щоб відчинилась ширше брама
Й усім відкрилось вічне Небо.
Як мале дитя іде до мами,
Нам усім туди спішити треба...
У Львові залунали дзвони,
Остання мить, іще хвилина.
У траурі висять ікони,
Приймає Київ свого сина.
Земля дощами-слізьми вмита,
Стікає сіллю по обличчю.
Не стало батька-митрополита,
Йому стала матір’ю столиця.
Час пройде, засне віками
І піде в безмежну Лету.
Не буде Вчителя між нами,
Можливо, і на всю планету...

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Країна дитинства

Орест ГОЛИК,
Польща

Ювілей

Добре і радісне свято
У перший літній день на Чортківщині відзначали добре і радісне свято — Міжнародний день захисту дітей. Захід відбувся у районному комунальному будинку культури ім. К.Рубчакової, організований
службою у справах дітей райдержадміністрації. До свята долучилися районний будинок культури,
відділи культури, туризму, національностей та релігій і освіти РДА, районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.

Цього року участь у святкуванні
взяли діти з усього району – це
талановиті діти, діти-переселенці
із тимчасово окупованої території
та діти загиблих воїнів АТО. На
заході були присутніми заступник
голови райдержадміністрації Іван
Віват, заступник голови районної
ради Петро Пушкар, керуючий
справами виконавчого апарату
районної ради Тетяна Яблонь,
начальник служби у справах дітей
РДА Василь Корнак, начальник
відділу освіти РДА Ірина Гулька, директор центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Євгенія Деренюк, діти та запрошені.
Працівники культури цікаво
та весело провели святкову програму, яка була наповнена піснями, танцями, дзвінким, веселим

Митрополиту...

і щасливим дитячим
сміхом.
Від імені райдержадміністрації маленьких
громадян із чудовим
святом привітав заступник голови райдержадміністрації Іван Віват.
«У малечі не повинно
бути нещасливого дитинства, – наголосив
він, – і за це маємо відповідати
ми, дорослі, адже діти – це майбутнє України, тому завдання районної влади працювати над тим,
щоб дитячі права були ще більше
захищені».
До уваги присутніх було представлено святкову розважальну
програму, яку з радістю сприймали маленькі і юні глядачі. Талановитим діткам району вручили

святкові сувеніри.
Завершився захід солодким столом та гарним настроєм присутніх.
(За інф. веб-сайту
Чортківської РДА)
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Старенька школа
й досі снить
25 травня цього року виповнилося півстоліття (!),
як для нас, випускників 1967 року Кривеньківської,
на той час – восьмирічної, школи, пролунав останній шкільний дзвінок.
І сліду не залишилося від тієї школи, в якій навчався наш клас – 19 учнів. Вона давно «стерта з
лиця землі», а неподалік збудована нова школа, в
якій – затишні класи, де сучасних премудростей
навчають на уроках інформатики, спортивний зал.
Ми, випускники з 50-річним стажем, про такі умови навчання могли лише мріяти, бо школа в нас
була стара, з пічним опаленням, спортзали зовсім
не було, та й про комп’ютерний клас у нас ні гадки,
ні поняття не було.
У Кривенькому проживають, дай їм, Боже,
здоров’я, наші вчителі: Іванна Миколаївна Коломия, Марія Никифорівна Кузик, Ганна Мирославівна Залубник, у с. Калинівка (що на Хмельниччині) – Галина Василівна Поліщук.
Багато вчителів і троє наших однокласників уже
відійшли в засвіт. Давно, на жаль, немає нашої першої вчительки Марії Франківни, та й долі тих, хто
виїхав із села, – невідомі.
І живі, і мертві – завжди в моїй пам’яті. Їм моя
присвята.
Однокласники любі мої,
Шкільні роки так швидко минули,
Залишились лиш спомини днів,
Як колись ми до школи ходили.
Півстоліття злетіло, як мить,
Розійшлися стежинами різними,
Та школярське життя й досі снить,
В ньому ми залишилися юними.
Жаль, що разом усі ми не стрілись,
Та, знаю, в серці кожного з нас –
Дитинство, юність, школа старенька,
Де життєвих премудростей вчились…
Уже повиростали наші діти,
Й онуки наші теж до школи йдуть,
Тож хай життя квітує буйним цвітом
І простеляє їм щасливу путь.
Марія ПОЖАРНЮК,
позаштатний кореспондент «Голосу народу»,
с. Кривеньке

12 червня. Тривалість дня – 16.23. Схід – 4.46. Захід – 21.10. День працівника фондового ринку
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Знай наших!

Кращі з кращих

Повернення
із забуття
Сосулівська земля завжди славилася дивовижними,
схожими на швейцарські, краєвидами, родючими
ґрунтами, які не раз намагалися загарбати чужинці,
і найголовніше – талановитими людьми. На жаль,
імена деяких з них з плином часу губляться між
сторінками історії. А коли вдається розшукати чиюсь
призабуту постать, починаєш розуміти значущість
історичної спадщини.

Так сталося і з постаттю Григорія Шашкевича, активного громадського діяча, дипломата, священика і мовознавця, уродженця села Сосулівка. Він народився ще
в далекому 1809 році, покинув її через два місяці після
народження, щоб повернутися через 200 років газетною
публікацією, портретом і, нарешті, через 208 років –
пам’ятною дошкою з барельєфним портретом.
Сталися всі ці події за ініціативи наших земляків,
теперішніх львів’ян, філолога-дослідника Ананія Юрківа та титулованого художника Івана Гап’яка. Спершу в архівах Львова Ананій Федорович віднайшов ім’я
Шашкевича, взявся за дослідження його життєвого та
творчого шляху (про це неодноразово були публікації
в «Голосі народу»). Потім до справи долучився Іван
Григорович, намалювавши портрет Григорія Шашкевича і передавши його в Сосулівську ЗОШ І – ІІ
ступенів разом з матеріалами А.Ф.Юрківа про славетного земляка. А потім сосулівські львів’яни вирішили
увіковічнити ім’я Григорія Шашкевича у меморіальній
дошці і виділили для цього власні кошти.
І ось 26 травня ц. р. на фасаді Сосулівської ЗОШ було
встановлено і освячено пам’ятну дошку з барельєфним
портретом Григорія Шашкевича, яка засвідчує, що тут
народився автор «Граматики української мови». Чому
саме як автора граматики його представлено? Адже
Шашкевич був 17 років радником у Міністерстві освіти
Австро-Угорщини, ректором Греко-католицької духовної семінарії у Відні, активним борцем за соціальне та
національне звільнення, адже ще в далекому 1848 році,
коли Європа переживала «весну народів», він, молодий
священик зі Станіславщини, виступив із полум’яною
промовою на народному мітингу. Резонанс був настільки великим, що її було видано окремим виданням, яке
блискавично розійшлося між людьми. Його «Граматика
української мови для народних шкіл» (1862) та «Мала
граматика української мови» (1865) були високо оцінені
Іваном Франком, а «Мала граматика української мови»
рекомендована відомим мовознавцем початку ХХ ст.
Іваном Огієнком до вивчення серед п’ятнадцяти найкращих граматик. Будучи освіченою людиною-патріотом, Шашкевич добре розумів роль освіти в національно-патріотичному відродженні рідного краю, знав про
брак хороших підручників з української мови. Мовознавець зробив також ще один вагомий внесок: замінив
не властиві українській мові терміни українськими відповідниками. Зокрема такі, як «дієслово», «займенник»
та інші, і до сьогодні активно використовуються у лінгвістиці.
Церемонію освячення здійснили місцеві священики:
о. Роман Глубіш та о. Володимир Заболотний. Екскурс
історичними та мовознавчими шляхами славетного
земляка провели вчитель історії Г.В.Опаріна та вчитель української мови Н.В.Шпак, а директор школи
В.Ф.Миколишин висловив подяку меценатам від себе і
від всього учнівського та вчительського колективу.
На жаль, через проблеми зі здоров’ям ні А.Ф.Юрків,
ні І.Г.Гап’як не змогли приїхати на урочистості, хоча
дуже цього хотіли. Тому хочеться побажати їм якнайшвидшого одужання і подальшого творчого натхнення,
а планів, пов’язаних із цією видатною особистістю, у
них ще багато.
Апостол Павло казав: «Коли я молюся чужою мовою,
то уста мої моляться, а серце моє німе». Як багато значили ці слова у ХІХ ст., коли жив і творив Григорій
Шашкевич! Як багато значать вони зараз, коли певні
сили намагаються змінити Конституцію України і ввести двомовність. Але подія в Сосулівці стане хорошим
прикладом справжнього, не афішованого і не декорованого патріотизму і ще раз засвідчить, що наша сосулівська земля таки народжує таланти. І нехай їхні серця і
уста завжди говорять однією мовою.
Наталія ШПАК,
вчитель Сосулівської ЗОШ І – ІІ ст.

13 червня. Тривалість дня – 16.24. Схід – 4.46. Захід – 21.10

«Ескулап-професіонал-2017»
Минулого тижня, 2 червня, Чортківський державний медичний коледж гостинно приймав чисельну
медичну родину Тернопілля. На базі навчального закладу проходив обласний конкурс медсестер
«Ескулап-професіонал-2017».

Аура святковості та усміхненої щирості панувала
у Чортківському медичному, вона була своєрідним
релаксом у передконкурсному хвилюванні учасників
і їхньої, так би мовити, групи підтримки (у складі
яких, зокрема, – головні лікарі, їх заступники з медсестринства та головні медсестри). Лікувальні заклади області представляли 34 конкурсанта – переможці
відбіркових районних конкурсів.
Своєю присутністю пошанували представників царини медичної народний депутат України О.Барна,
начальник управління охорони здоров`я Тернопільської ОДА В.Богайчук (який, до слова, очолив високоповажне журі конкурсу), начальник відділу виконавчого апарату Тернопільської облради І.Шумада,
перші особи району й міста – М.Сташків, В.Шепета,
В.Шматько.
Церемонія відкриття урочистого зібрання розпочалася з низькоуклінного вшанування світлої пам’яті
Верховного Архієпископа-емерита, глави УГКЦ Блаженнішого Любомира Гузара.
На правах господаря навчального закладу з притаманною, мабуть, лише йому любомирністю привітав
усіх присутніх директор коледжу, заслужений лікар
України, канд. мед. наук Любомир Білик, зазначивши, що це зібрання відбувається з метою: об’єднатися
й дружити, а також – віддати належну вдячність тим,
хто цілодобово стоїть на варті здоров’я людського,
адже нашарування добра й чуйності в серцях ангеліврятівників у білих халатах позитивом відбивається у
житті кожного. А відтак фрагментально ознайомив
гостей з історією коледжу, з вагомим і значимим напрацюванням у сучассі та побажав усім приємного
перебування, спілкування, а конкурсантам – плідної
роботи, снаги й успіху.
Високоповажні гості, звертаючись до шанованої
аудиторії, загалом визначили, що конкурс є важливим етапом для фахового зростання та самовдосконалення медичних спеціалістів.
Слід сказати, конкурс проходив у два етапи – теоретичний (комп’ютерне тестування) і практичний
(учасники демонстрували свої навички та вміння).
А допоки конкурсанти складали свій, так би мовити, професійний іспит, представників делегацій
зачаровували мистецькими талантами студентські

колективи та викладачі коледжу. І хоча вони не майстри сцени, бо ж присвятили себе медицині, та все ж
щоразу зривали шквал аплодисментів зали, особливо
вигуками «браво!» глядачі обдарували фольклорний
гурт «Еней». А відтак гості, з нетерпінням очікуючи
результатів конкурсу, мали змогу оглянути навчальну
базу коледжу й власне засвідчитися, на якому високому професійному рівні тут здійснюється підготовка
медичних фахівців.
Щемно-хвилюючий момент оголошення переможців наближався, журі підсумовувало бали, а тим часом делегації презентували свої лікувальні заклади.
Хвилини очікування чомусь здавалися тихоплинними годинами…
Та ось фінал! Спокійною «тонально-баритонічною»
виваженістю Любомир Білик на правах заступника голови високопрофесійного компетентного журі
оголошує результати конкурсу «Ескулап-професіонал-2017»: ІІІ місце виборола Анастасія Сенишина
(медсестра Чортківської ЦКРЛ), ІІ – розділили дві
конкурсантки: Ірина Мацко (медсестра Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні) та Любов Клімик (медсестра Бучацької ЦКРЛ), а переможцем конкурсу, посівши І місце,
стала старша медична сестра комунального закладу
Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» Марина Голоюха.
Відрадно зазначити, троє з призерів конкурсу є випускниками Чортківського державного медичного
коледжу. Отож, знай наших!
Усім конкурсантам вручено сертифікати учасників
та цінні подарунки, проголошено зарахування проходження курсів підвищення кваліфікації; а призерам
– присвоєння наступної кваліфікаційної категорії.
Під завісу врочистостей Любомир Білик у бліцінтерв’ю засвідчив високопрофесійну підготовленість
усіх конкурсантів та від імені членів журі висловив
сподівання на те, що призерка Марина Голоюха гідно представить Тернопільську область на Всеукраїнському конкурсі «Ескулап-професіонал-2017», який
проходитиме в Запоріжжі.
Тетяна ЛЯКУШ
Фото з архіву
Чортківського державного медичного коледжу

Студентське життя

Вчитися легко, коли навчаєшся цікаво
30 травня, напередодні Дня захисту дітей, за ініціативи та підтримки директора Чортківського
державного медичного коледжу, кандидата медичних наук Любомира Степановича Білика, студенти
на центральній площі Чорткова організували наукові міні-лабораторії просто неба. Девізом цього
дійства було: «Наука об’єднує». Студентсько-викладацька команда хотіла довести, що вчитися
легко, коли навчаєшся цікаво.

Щорічно з 2013 року у великих містах України
відбуваються наукові пікніки, які є всеукраїнською
акцією, спрямованою на забезпечення інтелектуального розвитку молоді. Студенти нашого коледжу
постійно беруть активну участь у них, демонструючи корисні та практичні досліди. Цьогоріч ми «пікнікували» у Тернополі 21 травня.
Студенти представили понад 20 цікавих експериментів та маніпуляцій. Захопливим був «Магнітний їжак»,
який показує дію магнітного поля на феромагнітну
рідину. Майбутні фармацевти розкривали секрет медичного застосування кольорової гами барвників.

Всім відомо, що символом медицини є чаша зі
змією, і наші дослідники демонстрували захоплюючу появу змії з таблеток кальцію глюконату. Найвідважнішим глядачам проводили «хімічний поріз»
– продукт реакції феруму хлориду і роданіду калію,
який дуже нагадує кров людини. «Зима у травні»
– це утворення інею на гілочці сосни шляхом сублімації бензойної кислоти. Велике зацікавлення у
відвідувачів викликало виведення плям з одягу за
допомогою доступних лікарських засобів. Малечі
найбільше припало до душі писати записки невидимими чорнилами і проявляти їх.
Не менше зацікавило чортківчан кваліфіковане
вимірювання артеріального тиску електронним та
механічним тонометрами. За допомогою портативного пульсоксиметра майбутні медики визначали частоту серцевих скорочень, рівень насичення
крові киснем, рівень цукру у крові. За бажанням
відвідувача розповідали про фізичні основи даних
медичних маніпуляцій та давали пояснення отриманих показників. При наданні першої медичної
допомоги демонстрували накладання пневматичних, вакуумних шин, турнікетів, артеріальних джгутів на кінцівки. Відвідувачі з цікавістю спостерігали
через мікроскоп за паразитарними організмами.
Студентам було приємно бачити зацікавлених
глядачів, дивувати та вражати, а також чути слова
вдячності людей за компетентну і доступну пораду.
Оксана МИХАЙЛЮК,
Ольга ІРХА,
викладачі Чортківського
державного медичного коледжу
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Твої герої, Україно

«Усі ми воюєм за змалечку матір!»
Він знову, в черговий раз, прийшов до «рідної газети» (саме так іменує «Голос народу» Олександр Кухта –
позивний «Маестро»), аби поділитися ще однією сторіночкою свого буття. Нещодавно цей усміхнений, завжди
неодмінно оптимістично налаштований чоловік повернувся зі зборів резервістів на Рівненському полігоні.
гієм Шапталою. – Ви
ще раз довели, що ваш
бойовий досвід є цінним для українського
війська».
А ще там же, на
шпальточці бюлетеню,
– вірш нашого «Маестро», найсвіжіший,
писаний під враженням від тамтешньої
служби.

У руках в Маестро – один з випусків
бойового бюлетеня 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади «Пліч-о-пліч». Є
там і вдячність командування підрозділу за участь у зборах оперативного
резерву першої черги, за досягнення
значних результатів у військовій службі та відмінні показники за результатами проведення бригадних тактичних
навчань. «Після захисту незалежності та територіальної цілісності нашої
держави на східних фронтах під час
служби з мобілізації ви знову взяли до
рук зброю, сіли на бойові машини, –
йдеться у тій публікації, підписаній командиром бригади полковником Сер-

Роздуми резервіста
128-ма піхотна
бригада
Добряче посмикала
«сєпара»-гада.
Сержанти, майори,
а ще лейтенанти,
Усі ми воюєм
за змалечку матір!
Поглянеш на небо –
лелека літає,
Що це Україна, те добре він знає.
Гніздечко сповив вже і діток годує,
Бо вибухи міни він тут не почує.
Контракт, резервіст – немає різниці,
Усі відірвались від жінки, спідниці.
Бо добре ми знаєм, за що ми воюєм,
Новини тривожні по «телеку» чуєм.
Розвідка, сапери, а також птуристи,
Нормальні хлопаки, а не комуністи.
Ми перший піхотний! Ми є батальйон.
Нехай споглядає москальський
нас дрон.
Влупить – дістане «сєпар»
«отвєтку»,

Засунув зарядне у справну розетку,
У трубку промовив:
«Усе в нас плюс-плюс»,
Нехай там стріляють –
іде землетрус.
Закинув за спину солдат кулемета,
Вийшов ще сонний з вогкого намету.
Бо десь там на сході стоїть побратим!
А ти резервіст, і думками ти з ним.
Наш земляк – поет, бард надто вдоволений перебуванням на зборах резервістів. Каже, знову торкнувся серцем
тих неминаючих відчуттів патріотизму
– не галасливого, не «замішаного» на
крайньому радикалізмі, ні. На патріотизмі з усвідомленням, що «ми мусимо
довести справу до кінця», тобто закінчити цю війну.
Розповідає: «Прибув на полігон –
бачу: перша хвиля мобілізації, друга,
третя, четверта, п`ята, шоста… Але то
не просто хвилі – то люди зі своїми
сім`ями, проблемами, словом, життям.
Ми не стоїмо за Порошенка чи Гройсмана, ми цю війну не починали, але
ми маємо її закінчити. Невже комусь
хочеться, щоби й сюди дійшла та лінія? Ні, ми цього не допустимо! Побачив хлопців, з якими «пересікались»
в Дебальцевому та Станиці Луганській,
зустрівся з вояками з Черкащини,
Сумщини, Луганщини і навіть Донеччини – ми всі «родом» із 2014-2015 рр.
Запитують мене, як я налаштований.
Відразу попросили взяти в руки гітару.
Адже ж пам`ятають мої терпкі слова,
що ходили й ходять по АТО. Знаєте, і

«Все буде ще колись…
І ніжна ковдра неба – вже без війни…»
Загостив на вітцівщину в короткочасну відпустку з фронту, із передової – і не міг не відвідати редакцію «Голосу
народу», де розпочинав. Де тоді, на зорі незалежності України, гартувався його дух. Хоча… Як твердить нині наш
колега-журналіст, військовий історик, архівіст Ігор Крочак, стимулом до того, аби стати вояком-котрактником і
вирушити в театр бойових дій на Донбас, стали його родові корені.

– Боронити незалежність України
заповідали мені мої предки, – каже
Ігор. – Бо родина «упівська», хоча обидва діди були солдатами-фронтовиками Другої світової. Один з них, Григір
Корчак (призваний 1944-го) з фронту
не повернувся, а другий, по материній ліній, Микола Симак, повернувся.
А, окрім того, бабуся була зв`язковою
УПА та її рідні брати, прадід – членом ОУН, закатований в Чортківській
тюрмі. Тобто це стало вирішальним
мотивом. Просто мій обов`язок – продовжити їх справу. Адже двадцять п`ять
років назад ми отримали незалежність
України де-юре, а де-факто все так і
залишалось, як було…
Замислившись на якусь мить, наш візаві продовжує, мовляв, є ще один з головних мотивів: адже він – військовий
історик, архівіст, тому ним і веде настійне прагнення побачити все реально, що
називається, зсередини, аби правдиво
переповісти наступним поколінням.
Ось тут варто зазначити: причиною по-

стійного втручання Ігоря Крочака в найгарячішу актуалітику віддавна (мабуть,
відколи й він) слугує його громадянська
позиція (недарма ж і в текстурі нашої
бесіди раз у раз повторює, через що ця
фраза вже й лине рефреном: «найголовніший і вирішальний мотив, через що
я тепер на Донбасі, – обов`язок кожного
свідомого українця»). Лиш погляньмо:
учасник так званої Революції на граніті,
тобто студентських голодувань 1990 року,
кореспондент українських ЗМІ у Вільнюсі в період здобуття Литвою незалежності
в січні-лютому 1991 року. Відтак – Помаранчева революція 2004-го, коли на
київському Майдані всюдисущому фотокору й активісту випало зламати ногу і то
з роздробленням кістки майже на сто (!)
частинок… Учасник Майдану та Революції Гідності 2013-2014 рр. в Тернополі та
Києві. А потім – оця дуже специфічна,
гібридна, як її називають історики, але –
війна…
– Я дуже багато бачив з кабіни волонтерських авто спочатку як військовий

журналіст – сам по собі, без «прив`язки»
до будь-якої редакції, – розповідає далі.
– Потім став прес-секретарем волонтерської групи «Схід та Захід єдині».
Але найголовніша постать, дійова особа
будь-якої війни, на чиїх плечах лежить
її тягар і хто вирішує її результат, – це
рядовий солдат. Тому й треба було самому зануритися в цю атмосферу, побути
в такій іпостасі. Адже в юності, пригадую, зачитувався тими письменниками,
поетами, які перепустили це через себе,
– Ернест Хемінгуей, Олександр Довженко. Гадаю, настане час, коли аналіз
історика дуже-дуже знадобиться.
Там, на війні, він, солдат-контрактник ЗСУ, не полишає статусу військового журналіста, а ще – фотографа, трохи вправляється з пензлем («і
акварельні роботи в мене є, й роботи
олією»). Каже, ті замальовки згодом
спробує відтворити вже іншими засобами. Але те все буде потім – коли
закінчиться війна. Після неї в цього
напрочуд динамічного, як на його 49
літ, чоловіка з безнастанною енергією
планів дуже-дуже багато. Скажімо, як
учасник Пласту – Національної скаутської організації України і як його
засновник на Чортківщині наприкінці
80-х – поч. 90-х рр., він пробує писати
байки, балади для дітей. Перша – про
загальноукраїнського символа козацтва
Мамая. Другою стала балада про Байду
Вишневецького – нею започатковано
цикл про історичні постаті Тернопільщини. Вже опубліковано в соціальній
мережі Facebook першу частину балади про гусятинця Северина Наливайка,
наступним героєм стане Нестор Морозенко (Станіслав Морозовицький), що
родом з Теребовлянщини. У тих оповідях автор виступає під псевдонімом,
вважає, достоту доступним для дитячої
аудиторії, – «дід Корчак з Донбасу».
Йому надто болить, що в такий
складний для України, зболений час
чимало начебто свідомих, патріотично
налаштованих галичан тікають, ховаються від війни в Польщі та ще деінде,

тоді, на війні, і тепер, в лавах резервістів, доводилось мені бути і психологом,
і моралістом. Бо нас двадцять п`ятеро
хлопців в наметі, ми такі різні, відірвались від сімей, від дружин, дітей,
від того маленького, індивідуального
для кожного світу, але зібрались задля спільної справи. У мене вдома теж
все добре й мирно: син закінчив другий клас, вдягнув вишиванку і читав
у школі таткові вірші. Та я за те, щоб
якомога більше коштів і засобів йшло
для оборони України, бо, дякувати Богові, ми вже нарешті навчилися себе
захищати. І прибули на збір резервістів, щоб показати: не здамося нікому,
захищатимемо рідну Україну».
Він, чоловік з двома вищими освітами, магістр біотехнологій, в часі цього збору освоїв вже четверту військову
спеціальність – птуриста. Там, на полігоні, доносив своїм товаришам по
службі нещодавно покладений ним на
музику вірш «Ось листоноша приніс
нову звістку…», де є прості й жагучі
рядки:
Ледь відчуваючи клімату зміну,
Ми перетнули усю Україну,
Ще на броні кілометрів сто,
Останній блокпост –
і вже в зоні АТО…
Підсумовуючи нашу коротку динамічну бесіду, «Маестро» знову наголосив: нехай хлопці не бояться їхати
на ось такі збори. Бо ж трапляється,
вчорашні «атовці» воюють за обіцяні їм пільги, виділену землю і т. д. І…
свідомо уникають зборів резервістів. А
тим часом ніхто не відборонить «нашу
змалечку матір»…
Анна БЛАЖЕНКО
Фото з бойового бюлетеню
«Пліч-о-пліч»

виїздять туди на заробітки. І тішить,
що багато українців, котрі воюють поруч з ним – уродженці Харківщини,
Дніпропетровщини тощо, – не менші
патріоти й націоналісти, ніж він, Ігор
Крочак, корінний галичанин.
А ще він пише вірші. «Колись – каже
– пробував писати, але вони не мали
сили. Тепер, мабуть, війна сколихнула
так душу. Вірш не такий чіткий, римований, але це – білий вірш, це трохи інакше, як класична поезія. Вірші
можуть зродитися неочікуваної миті.
Пишу так, як мені лягає на душу…».
Справді, ось так. Надзвичайно просто. І ще – дуже чуттєво. Вслухаймось.
Є у мене друг – чи радше брат...
Воронений блиск у нього – тьм’яний...
Ми тепер із ним на «ти»...
Я йому й назвисько дав...
Ворогам на жах...
Україні Древній в Славу!
Як на фланзі «заговорить» він...
Сильно залихвасто!
Чую в чергах клекоту його –
кольчуг та дзвін мечів...
Що були у тих дружин...
Що йшли...
На смертний бій...
За Нашу Державу!
Я для нього також брат...
Бо «Гридень» він....
Ворогам на жах...
Україні нашій – в Славу!
* * *
Я б ніжність неба притягнув
як тиху ковдру ласки...
Тобі – та небо тут таїть війну...
І кожен кущ і кожен дім...
Та квіти вже буяють...
Помежи дріт «розтяжок»...
Їх цвіт лоскоче та п’янить...
Так, ніби доторк ніжних рук,
десь тихо по волоссю голови –
яка не має каски...
І відчуття велике,
тремтливо-чуйне... Іде...
Із верху вниз – із верху вниз...
По всьому тілу...
І відстань, що між нами, – то все пусте...
Все буде ще колись...
І ніжна ковдра неба – вже без війни...
В волошках жита понад нами...
І море, море ласки...
На знімку: Ігор Крочак зі своїм побратимом-волонтером, членом НСЖУ Володимиром Шерстієм в часі святкувань
300-ліття церкви Вознесіння Господнього у Чорткові (кінець травня 2017-го).
Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

14 червня. Тривалість дня – 16.25. Схід – 4.46. Захід – 21.11. Іменини святкують Валерій, Харитон, Юстина

8 Програма телепередач

№ 23 (8624), 9 червня 2017 року

12 червня, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
21.00 Новини
06.25, 23.50 Вiд першої
особи
07.20, 23.25 На слуху
08.45 Свiт он лайн
09.00 ПРОФIЛАКТИКА!!!
15.35 Д/с «Смачнi
подорожi»
16.05 Вiкно в Америку
16.30 Стрибки у воду.
Чемпiонат Європи.
Церемонiя вiдкриття
17.00 Стрибки у воду.
Чемпiонат Європи.
Команднi змагання,
3 м./10 м
18.30 Новинний блок
19.00 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.50 З перших вуст
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»
10.50 «Мiняю жiнку - 4»
12.20 Т/с «Матусi-2»
(12+)
14.30, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20.15, 21.15, 22.20 Т/с
«Свати - 4»
23.20 Х/ф «Убити Бiлла»
(18+)
ІНТЕР
05.30, 20.00 «Подробицi»
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.20 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20, 12.30 Т/с
«Краплина свiтла» 16+
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.40 Т/с «1942» 16+
22.30 Т/с «Мессiнг: Хто
бачив крiзь час»
ТТБ
07.00 «Слово Боже на
кожен день»
07.15, 11.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ»
07.30 «Загубленi у часi»
07.45 Ранкова гiмнастика
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «Вiдвертi дiалоги»
11.15, 17.50 «Пiснi
нашого краю»
11.30 «Подорожнi
замальовки»
12.00 «Мамина школа»
12.30 «Бiлi хмари на тлi
золотому»
16.15 «У країнi
Мультляндiї»
17.15 «Урок... для
батькiв»
18.00 «Життя, як воно є»
18.15 «Азбука смаку»
18.30, 20.00 «Iз нашої
вiдеотеки»
18.55, 20.25 «Тернопiль
сьогоднi»
19.30 «Народний
контроль»
19.45 «Серце мiста»
20.30 «Смiємося - не
здаємося»
20.35 «Пiсня в дарунок»
20.45 «Вечiрня казка»
21.00 «Тема дня»
21.15 «В об’єктивi ТТБ»
21.30 «Земля-наш
спiльний дiм»
22.30 «Чаc 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
07.50, 18.45 Мiська рада
iнформує
08.00 Вiкно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня цiна
09.45 Про кiно
09.55, 22.35 Добрi
традицiї
11.00, 16.10 Дитяча
година
12.10 У фокусi Європа
12.40 Слiдства.Iнфо
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф «Останнiй
подарунок»

17.00 Магiя природи
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.30 ТНЕУ калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х/ф «Поїзд
смертi» +16
ICTV
05.00 Служба розшуку
дiтей
05.05, 04.50 Дивитись
усiм!
05.50, 19.20 Надзвичайнi
новини
06.35 Факти тижня. 100
хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10.10 Антизомбi
11.10, 13.20 Секретний
фронт
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.10 Х/ф «У
смертельнiй небезпецi»
16+
16.35 Х/ф «Повiтряний
маршал» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 Т/с «Пес» 16+
22.35 Свобода слова
00.35 Х/ф «Людина-вовк»
18+
СТБ
06.45, 16.00 «Все буде
добре!»
08.40 «Планета земля 2»
09.40 Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть»
11.45 «Україна має
талант!-6»
13.50 «Битва
екстрасенсiв 13»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
22.50 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
04.30 Т/с «Татусевi
дочки» 16+
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 08.49 Kids Time
06.40 М/с «Сiмейка
Крудс»
07.00 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08.50 Х/ф «Ciмейка
вампiрiв» 16+
10.50 Х/ф «Мармадюк»
12.40 Х/ф «Морський
пiхотинець» 16+
14.30 Х/ф «По дорозi»
16+
16.10 Х/ф «Вавiлон н.е.»
16+
19.00 Ревiзор
22.00 Страстi за
Ревiзором
00.30 Х/ф
«Спуск» 18+
02.25 Служба розшуку
дiтей
ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок
з Україною
07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 23.00, 02.00
Сьогоднi
09.15, 03.50 Зiрковий
шлях
10.50, 04.30 Реальна
мiстика
12.50 Х/ф «Вальс бостон»
14.45, 15.30 Т/с «Будинок
з сюрпризом»
19.45, 02.50 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ключi вiд
щастя» 16+
23.30 Х/ф «Спис долi»
16+
05.20 Агенти
справедливостi 16+
2+2
06.00 Мультфiльми
08.00, 18.30 «Спецкор»
08.30, 19.00 «ДжеДАI»
09.00, 23.10 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15.05 Х/ф
«100 градусiв нижче
нуля» (16+)
16.50 Т/с «Теорiя брехнi
2» (16+)
19.20, 20.20 Т/с
«Зустрiчна смуга» (16+)
21.15 Х/ф «Гра смертi»
(16+)
00.10 Х/ф «Великий
вибух» (18+)
02.05 Х/ф «Лiсова пiсня»
03.35 «Облом.UA.»

13 червня, вівторок
УТ-1

08.05 Українськi традицiї
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 08.30 Невiдома Україна
15.00, 21.00 Новини
09.00, 00.15 Час-Tайм
06.30, 23.50 Вiд першої
09.30, 17.00 Магiя
особи
природи
06.45, 07.45, 08.30
11.00, 16.10 Дитяча
Смакота
година
07.25, 23.25 На слуху
11.45 Дитяча програма
08.45 Свiт он лайн
«Чарiвний ключик»
09.00, 15.35 Т/с
12.10, 21.20 Добрi
«Аристократи»
традицiї
09.55 Т/с «На межi. Група 12.15 Про кiно
«Антитерор»
12.30 Євромакс
10.50 Д/с «Iсторичнi
13.00 Хiт-парад
розслiдування»
14.00 Х/ф «Нелюдь» +16
11.45 Баклани на
17.30 Школа домашнього
Балкани
комфорту
12.10 Стрибки у воду.
19.30, 21.00 Нашi
Чемпiонат Європи.
вiтання
Церемонiя вiдкриття
20.00 Межа правди
12.40, 21.30 Новини.
21.30 Музична програма
Спорт
«Гал-клiп»
13.40 Уряд на зв’язку з
22.35 Х/ф «Рятувальний
громадянами
модуль» +16
14.10 Т/с «Анна Пiль»
16.30, 01.20 Стрибки у
ICTV
воду. Чемпiонат Європи.
05.35, 20.20
Синхрон. Змiшанi пари. 3 Громадянська оборона
м. Фiнал
06.30 Ранок у великому
18.00 Стрибки у воду.
мiстi
Чемпiонат Європи.
08.45 Факти. Ранок
Жiнки. 10 м. Фiнал
09.15, 19.20 Надзвичайнi
19.30 Перший на селi
новини
19.55 Нашi грошi
09.50 Бiльше
20.20 Про головне
нiж правда
21.50 Т/с «Оповiдання
10.50 Х/ф «У смертельнiй
ХIХ столiття»
небезпецi» 16+
22.55 Вiчне
12.45, 15.45 Факти. День
23.00 Пiдсумки
13.20, 16.10 Т/с
«Володимирська, 15»
1+1
16+
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 17.40, 21.25 Т/с «Пес»
«Снiданок з 1+1»
16+
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.45, 21.05 Факти. Вечiр
16.45, 19.30 ТСН
22.20 Х/ф «Наперекiр
09.30 «Чотири весiлля»
смертi» 16+
10.45 «Мiняю жiнку - 4»
00.25 Т/с «Лас-Вегас»
12.20 Т/с «Матусi-2»
16+
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 20.15,
СТБ
21.15, 22.15 Т/с «Свати
07.10, 16.00 «Все буде
- 4»
добре!»
16.00, 17.10 Т/с «Величне 09.10 Х/ф «Будьте моїм
столiття. Роксолана»
чоловiком...»
23.20 Х/ф «Убити Бiлла
10.55 «Україна має
2» (16+)
талант!-6»
13.50 «Битва
ІНТЕР
екстрасенсiв 13»
06.00 «Мультфiльм»
18.00, 22.00 «Вiкна06.20, 13.20 «Слiдство
Новини»
вели... з Леонiдом
18.30, 22.45 «Кохана, ми
Каневським»
вбиваємо дiтей»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 22.55 «Слiдство ведуть
17.40 Новини
екстрасенси»
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
НОВИЙ КАНАЛ
09.20 «Давай
04.00, 07.00 Т/с «Татусевi
одружимося»
дочки» 16+
11.05, 12.25, 20.40 Т/с
04.50, 18.00 Абзац
«1942» 16+
05.39, 06.55 Kids Time
15.50, 16.45 «Речдок»
05.40 М/с «Пригоди Кота
18.00, 19.00 Ток-шоу
в чоботях»
«Стосується кожного»
11.50 Серця трьох
20.00 «Подробицi»
15.10 Серця трьох. Пост22.30 Т/с «Мессiнг: Хто
шоу
бачив крiзь час»
19.00 Супермодель поукраїнськи
ТТБ
21.40 Х/ф «Кохання з
07.00 «Слово Боже на
попередженням»
кожен день»
23.40 Х/ф «Спуск 2» 18+
07.15, 11.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ»
ТРК «УКРАїНА»
07.30, 21.00 «Тема дня»
06.10, 12.50 Агенти
07.45 Ранкова гiмнастика справедливостi 16+
08.00 «Ранок з ТТБ»
07.00, 08.00, 09.00, 19.00,
10.00 «Музичний
23.00, 04.00 Сьогоднi
калейдоскоп»
07.15, 08.15 Ранок з
10.30 «Земля-наш
Україною
спiльний дiм»
09.15, 04.45 Зiрковий
11.15, 17.50 «Пiснi
шлях
нашого краю»
10.50 Реальна мiстика
11.30 «В об’єктивi ТТБ»
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий
12.00 «Азбука смаку»
лiкар» 16+
12.15 «Життя, як воно є» 15.00 Подiї
12.30 «Iз нашої
19.45 Ток-шоу «Говорить
вiдеотеки»
Україна»
16.15 «У країнi
21.00 Т/с «Ключi вiд
Мультляндiї»
щастя» 16+
17.15 «Хочу бути»
23.30 Т/с «Закон i
17.35 «Луцьк на розвої
порядок: Злочиннi
вiкiв»
намiри» 16+
18.00 «Енергоманiя»
02.00 Х/ф «Спис долi»
18.30 «Подорож
16+
гурмана»
18.55, 20.25 «Тернопiль
2+2
сьогоднi»
06.00 Мультфiльми
19.30 «Будьте здоровi»
08.00, 18.30 «Спецкор»
20.30 «Смiємося - не
08.30, 19.00 «ДжеДАI»
здаємося»
09.00 Д/п «Помста
20.35 «Пiсня
природи»
в дарунок»
11.00, 23.10 «Вiн, Вона i
20.45 «Вечiрня казка»
телевiзор»
21.15 «Крiзь призму
12.00, 03.25 «Облом.
часу»
UA.»
21.30 «Європа очима
14.40 Х/ф «Термiнова
українця»
доставка» (16+)
22.30 «Час країни»
16.50, 00.10 Т/с «Теорiя
брехнi 2» (16+)
TV-4
19.20, 20.20 Т/с
06.00, 10.00, 18.00 Т/с
«Зустрiчна смуга» (16+)
«Справа Дойлiв» +16
21.15 Х/ф
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, «Веселi канiкули» (16+)
00.30 Провiнцiйнi вiстi
01.50 Х/ф «Камiнна
07.35 Погляд зблизька
душа»

15 червня. Тривалість дня – 16.25. Схід – 4.46. Захід – 21.11

14 червня, середа

УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
06.25, 23.50 Вiд першої
особи
07.20, 23.25 На слуху
08.45 Свiт он лайн
09.00 Т/с «Аристократи»
09.55 Т/с «На межi.
Група «Антитерор»
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.40 Д/ф «Дихай»
14.10 Т/с «Анна Пiль»
15.35 Свiтло
16.30, 01.20 Стрибки у
воду. Чемпiонат Європи.
Синхрон. Жiнки. 10 м.
Фiнал
18.00 Стрибки у воду.
Чемпiонат Європи.
Чоловiки. 1м. Фiнал
19.30 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»
10.45 «Мiняю жiнку - 4»
12.20 Т/с «Матусi-2»
(12+)
13.00, 14.00, 15.00 Т/с
«Свати - 4»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20.15, 21.15, 22.20 Т/с
«Свати - 5»
23.20, 01.50 Х/ф «Чотири
кiмнати» (18+)
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.20 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай
одружимося»
11.05, 12.25, 20.40 Т/с
«1942» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
22.30 Т/с «Мессiнг: Хто
бачив крiзь час»
ТТБ
07.00 «Слово Боже на
кожен день»
07.15, 11.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ»
07.30, 21.00 «Тема дня»
07.45 Ранкова
гiмнастика
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «Будьте здоровi»
11.15, 17.50 «Пiснi
нашого краю»
11.30 «Європа очима
українця»
12.00 «Подорож
гурмана»
12.30 «Fine art»
16.15 «У країнi
Мультляндiї»
17.15 «Дiловий ритм»
17.45 Соцiальна реклама
18.00 «Час змiн»
18.30 «Хто в домi
хазяїн?»
18.45 «Азбука життя»
18.55, 20.25 «Тернопiль
сьогоднi»
19.30 «На часi»
20.15 «Зупинись i
здивуйся»
20.30 «Смiємося - не
здаємося»
20.35 «Пiсня в дарунок»
20.45 «Вечiрня казка»
21.15 «Надiя є»
21.30 «Iз нашої
вiдеотеки»
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 Межа правди
08.30 Невiдома
Україна
08.55, 17.55 Добрi
традицiї
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.
Концерт пам’ятi
Фредi Меркурi
14.00, 01.00 Х/ф
«Страйкер»
16.40 Дитяча програма
«Чарiвний ключик»
17.30 Українськi
традицiї
18.45, 22.30 Мiська рада
iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Соло
21.30 Школа домашнього
комфорту
22.40 Х/ф «Лавровий
каньйон» +16
ICTV
05.35, 10.05
Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому
мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини
11.00, 13.20 Х/ф
«Наперекiр смертi» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.05 Т/с
«Володимирська, 15»
16+
17.45, 21.25 Т/с «Пес»
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Вогонь iз
пекла» 16+
00.30 Т/с «Лас-Вегас»
16+
СТБ
05.45, 16.00 «Все буде
добре!»
07.40 Х/ф «Службовий
роман»
10.45 «Україна має
талант!-5»
13.50 «Битва
екстрасенсiв 13»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30, 22.45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
23.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
03.10, 07.02 Т/с «Татусевi
дочки» 16+
04.50, 18.00 Абзац
05.49, 07.00 Kids Time
05.50 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
16.00 Вiд пацанки до
панянки
19.00 Супермодель поукраїнськи
21.45 Х/ф «Мiж небом i
землею» 16+
23.40 Х/ф «Пастир» 18+
01.10 Служба розшуку
дiтей
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 Зiрковий
шлях
10.50 Реальна мiстика
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар» 16+
15.00 Подiї
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Ключi вiд
щастя. Продовження»
16+
23.30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри» 16+
2+2
06.00 Мультфiльми
08.00, 18.30 «Спецкор»
08.30, 19.00 «ДжеДАI»
09.00 «Територiя
обману»
11.00, 23.00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12.00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15.00 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Сховище»
(16+)
16.50, 00.00 Т/с «Теорiя
брехнi 2» (16+)
19.20, 20.15 Т/с
«Зустрiчна смуга» (16+)
21.15 Х/ф «Без надiї на
спокуту» (16+)
01.40 Х/ф «БогданЗиновiй Хмельницький»
03.40 «Облом.UA.»

15 червня,
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
06.20, 08.20 АгроЕра
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 Х/ф «Казка про
щуролова»
10.25 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11.20 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
12.15 Баклани на
Балкани
12.40, 21.30 Новини.
Спорт
13.40 Слiдство. Iнфо
14.10 Т/с «Анна Пiль»
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.30, 01.20 Стрибки у
воду. Чемпiонат Європи.
Синхрон. Чоловiки. 10 м.
Фiнал
18.00, 02.45 Стрибки у
воду. Чемпiонат Європи.
Жiнки. 3 м. Фiнал
19.30 Д/с «Дикi тварини»
19.55 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
20.20 Про головне
21.50 Т/с «Оповiдання
ХIХ столiття»
22.50 З перших вуст
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»
10.50 «Мiняю жiнку - 4»
12.20 Т/с «Матусi-2»
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 20.05,
21.05 Т/с «Свати - 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22.10 «Право на владу
2017»
23.40 Х/ф «Хiчкок» (16+)
ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм»
06.20, 13.20 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай
одружимося»
11.05, 12.25, 20.40 Т/с
«1942» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
22.30 Т/с «Мессiнг: Хто
бачив крiзь час»
ТТБ
07.00 «Слово Боже на
кожен день»
07.15, 11.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ»
07.30, 21.00 «Тема дня»
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «На часi»
10.45 «Надiя є»
11.15, 17.50 «Пiснi
нашого краю»
11.30 «Хто в домi
хазяїн?»
11.45 «Крiзь призму
часу»
12.00 «Офлайн»
12.30 «Живi сторiнки»
16.15 «У країнi
Мультляндiї»
17.15 «Козацька звитяга»
17.30 «Сад.Город.
Квiтник»
17.45 Соцiальна реклама
18.00 «Всяка
всячина: iнструкцiя з
використання»
18.15 «Манiвцями»
18.30 «Акценти тижня»
19.30 «Що робити?»
20.30 «Смiємося - не
здаємося»
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 Соло
08.30 Невiдома Україна
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четвер
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Магiя
природи
11.00, 16.10 Дитяча
година
12.10 Сучасна медицина
i здоров’я
12.40 Щоденник для
батькiв
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф «Одна ластiвка
весну приносить»
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 Смачна мандрiвка
22.35 Х/ф «Месники: гра
для двох» +16
ICTV
06.35 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини
10.00 Секретний фронт
10.55, 13.15 Х/ф «Вогонь
iз пекла» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.05 Т/с
«Володимирська, 15»
16+
17.45, 21.25 Т/с «Пес»
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
22.25 Х/ф «Небезпечна
людина» 16+
00.30 Т/с «Лас-Вегас» 16+
СТБ
07.00, 16.00 «Все буде
добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
10.45 «Україна має
талант!-5»
13.55 «Битва
екстрасенсiв 13»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
22.50 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
07.02 Т/с «Татусевi
дочки» 16+
16.10 Суперiнтуїцiя
18.00 Абзац
19.00 Супермодель поукраїнськи
21.40 Х/ф «Покоївка з
Манхеттену»
23.40 Х/ф «Випускний
iспит» 18+
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 Зiрковий шлях
10.50 Реальна мiстика
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар» 16+
15.00 Подiї
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Ключi вiд
щастя. Продовження» 16+
23.30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри» 16+
2+2
08.00, 18.30 «Спецкор»
08.30, 19.00 «ДжеДАI»
09.00, 00.00 «Територiя
обману»
11.00, 23.00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12.00 «Вiдеобiмба»
15.00 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Один пострiл
- одне життя» (16+)
16.50 Т/с «Теорiя брехнi
2» (16+)
19.20, 20.20 Т/с
«Зустрiчна смуга» (16+)
21.15 Х/ф «Код доступу
«Софiя»» (16+)
02.00 Х/ф «Все
перемагає любов»
03.10 «Облом.UA.»
ОВЕН (21.03-20.04)
Важливим моментом виявиться правильно обрана
реалізація ваших планів, а ще
важливо не втрачати швидкості реакції.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Удача супроводжуватиме вас у діловому спілкуванні. Прислухайтеся до
голосу своєї інтуїції, і вона
підкаже найвірніше рішення

16 червня, п`ятниця
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
06.25 Життєлюб
06.45, 07.45, 08.25
Смакота
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Територiя
закону
08.45 Свiт он лайн
09.00 Х/ф «Останнiй
танець Кармен»
10.25 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11.20 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
12.15 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
16.30, 01.20 Стрибки у
воду. Чемпiонат Європи.
Синхрон. Змiшанi пари.
10 м. Фiнал
18.00 Стрибки
у воду. Чемпiонат
Європи. Чоловiки. 3 м.
Фiнал
19.30 Чоловiчий клуб.
Спецвипуск. Фрi-файт
20.20 Про головне
21.50 Т/с «Оповiдання
ХIХ столiття»
22.50 З перших вуст
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»
10.45 «Мiняю жiнку - 4»
12.20 Т/с «Матусi-2» (12+)
13.00 Т/с «Матусi» (12+)
14.00, 15.00 Т/с «Свати - 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20.15, 22.25 «Лiга смiху 2»
00.30 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
06.20, 13.20 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
IНТЕРом»
09.20 «Давай
одружимося»
11.05, 12.25 Т/с «1942»
16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Право на
Надiю»
23.55 Х/ф «Романс про
закоханих»
ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ»
07.30 «Тема дня»
07.45 Ранкова гiмнастика
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «Що робити?»
11.30 «Армiя
нескорених»
12.00 «Всяка
всячина: iнструкцiя з
використання»
12.45 Муз. фiльм
16.15 «У країнi
Мультляндiї»
17.15 «Слiд»
18.00 «Обереги»
18.30 «ПрофStyle»
19.30 «На часi»
20.15 «Iз нашої
вiдеотеки»
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
у створеній ситуації. Можлива зустріч з діловими
партнерами.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Налаштуйтеся на краще,
можуть відбутися важливі та
цікаві події, що обіцяють прибуток. Якщо ви втихомирите
свою гординю та нервозність,
то досягнете великого успіху.
РАК (22.06-23.07)
Ініціатива та активність

07.35 Слiдство.Iнфо
08.00 У фокусi Європа
08.30 Смачна мандрiвка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Магiя
природи
11.00, 16.10 Дитяча
година
11.45 Дитяча програма
«Чарiвний ключик»
12.10 Музична програма
«Гал-клiп»
12.40, 21.30 Українськi
традицiї
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф «Кевiн з
пiвночнi»
17.30 Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слiд
21.50 Добрi традицiї
22.35 Х/ф «Безсмертнi» +16
ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини
10.05 Iнсайдер
11.05, 13.20 Х/ф
«Небезпечна людина» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с
«Володимирська, 15» 16+
17.45 Т/с «Пес» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Т/с «На трьох»
00.35 Х/ф
«Мерехтливий» 16+
СТБ
08.10 Х/ф «Неiдеальна
жiнка»
10.05 Х/ф «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
20.20, 22.45 Х/ф
«Справжнє кохання»
23.15 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Т/с «Татусевi
дочки» 16+
10.00, 19.00
Супермодель поукраїнськи
18.00 Абзац
21.20 Х/ф «Серцеїдки»
00.00 Х/ф «Чотири
Рiздва» 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 Зiрковий шлях
10.50 Реальна мiстика
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар» 16+
15.00 Подiї
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Ключi вiд щастя.
Продовження» 16+
23.20 С/р «Слiдами
Грантоїдiв. Частина 2»
2+2
08.00, 18.30 «Спецкор»
08.30, 19.00 «ДжеДАI»
09.00, 01.30 «Територiя
обману»
10.00 «Роби бiзнес»
10.40 «Вiн, Вона i
телевiзор»
11.40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
14.45 Х/ф «Запеклi
шахраї» (16+)
16.45 Х/ф «Код доступу
«Софiя»» (16+)
19.20 Х/ф «Сiм хвилин»
(16+)
21.00 Х/ф «Петля часу»
(16+)
23.10 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
02.30 «Нишпорки»
02.55 Х/ф «Москальчарiвник»
04.10 «Облом.UA.»
можуть виявитися несвоєчасними. Зараз краще пливти за течією.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Ваша невгамовна енергія не дозволить сидіти
на місці. У вас з’явиться
можливість обернути собі
на користь будь-який збіг
обставин, якщо тільки не
перешкодить поспіх і непевність у собі.

17 червня, субота
УТ-1

07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
09.00 М/с «Книга
джунглiв»
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.55 Фольк-music
12.00 Т/с «Оповiдання
ХIХ столiття»
16.00 Книга.ua
16.30 Стрибки у воду.
Чемпiонат Європи.
Синхрон. Чоловiки. 3 м.
Фiнал
18.00 Стрибки у воду.
Чемпiонат Європи.
Жiнки. 1 м. Фiнал
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
06.00, 19.30 ТСН
06.50 «Грошi»
08.00 «Снiданок.
Вихiдний»
10.00 «Таємний код Вiри»
11.00 «Сказочная Русь»
11.45, 23.15 «Свiтське
життя»
12.45 Х/ф «Я тебе нiкому
не вiддам» (16+)
16.35 «Вечiрнiй квартал «
18.30 «Розсмiши комiка
2017»
20.15 Комедiя «Знай
наших»
21.15 «Вечiрнiй квартал»
00.15 «Лiга смiху 2»
ІНТЕР
05.35 Х/ф «Звичайне
диво»
08.10 Х/ф «Сiм няньок»
09.30 Х/ф «Бережись
автомобiля»
11.30 Х/ф «Суєта суєт»
13.15 Х/ф «Покровськi
ворота»
16.00, 20.30 Т/с «Шлюб
за заповiтом»
20.00, 01.50 «Подробицi»
22.15 Т/с «Одружити
Казанову»
ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «На часi»
10.45 «Думки вголос»
11.00 «Назбиране»
11.30 «Arte, viva!»
12.00 «Слiд»
12.30 «Струни серця»
16.00 «Смакота»
16.15 «У країнi
Мультляндiї»
17.00 «Вухатi та
хвостатi»
17.15 «Палiтра»
18.00 «Учнiвський
щоденник»
18.30 «Зелений БУМ»
18.50 «У пошуках
легенд»
19.00 «Панорама подiй»
20.00 «Вiстi 27»
20.15 «Словами малечi
про цiкавi речi»
20.35 «Пiсня в дарунок»
20.45 «Вечiрня казка»
21.00 «У свiтi захоплень»
21.30 «Поклик таланту»

Рiком Реннером
11.30 Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич
12.00 Смачна мандрiвка
12.30, 00.30 Х/ф «Джiа»
+16
14.30 Мультфiльми
15.00 Дитяче кiно. Х/ф
«Веронiка повертається»
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
17.50 ТНЕУ калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.30 У фокусi Європа
20.10 Соло
21.00 Х/ф «Пише: Мiж
небом i землею» +16
22.45 Легенди свiтової
музики.Queen «Справжня
магiя»
00.10 Час-Тайм
ICTV
06.10 Дивитись усiм!
07.00 Без гальм
08.00 Я зняв!
09.00 Т/с «На трьох»
12.00, 13.00 Х/ф
«Мерехтливий» 16+
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Годзила» 16+
16.40 Х/ф «Упiймай
шахрайку, якщо зможеш» 16+
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф «Останнiй
рубiж» 16+
22.00 Х/ф «Ефект
колiбрi» 16+
23.50 Х/ф «Мiй хлопець кiлер» 18+
СТБ
06.05 «Все буде добре!»
08.05 «Караоке на
Майданi»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
15.00 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
16.50 Х/ф «Справжнє
кохання»
19.00 Х/ф «Любов не
дiлиться на два»
22.45 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
00.35 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
06.50 Абзац
09.45 Ревiзор
12.50 Страстi за
Ревiзором
15.10 Х/ф «Елвiн i
бурундуки»
17.00 Х/ф «Мiж небом i
землею» 16+
18.50 Х/ф «Час» 16+
21.00 Х/ф «Джампер»
16+
22.45 Х/ф «Понiвечений»
18+
00.40 Х/ф «Випускний
iспит» 18+

18 червня, неділя
УТ-1

TV-4
07.30, 16.00 Українськi
традицiї
07.45, 09.50 Ранковий
фiтнес
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi
життя
09.30 Справжня цiна
10.15 Пряма трансляцiя
Божественної Святої Лiтургiї
з Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 Дитяче кiно. Х/ф
«Веронiка повертається»
13.30 Дитяча програма
«Чарiвний ключик»
14.00 Сiльський
календар
14.30 Межа правди
15.30 Слiд
16.20 Слiдство. Iнфо
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 «Розкiшне
життя» +16
23.45 Час-тайм

1+1
06.15 ТСН
07.15 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок.
Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09.55 «Розсмiши комiка»
10.55, 12.10 «Свiт
навиворiт - 6»
14.00, 15.10, 16.15, 17.20,
18.30 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Танець
метелика» (12+)
00.55 «Аргумент кiно»

ICTV
06.55 Т/с «Вiддiл 44» 16+
10.05 Х/ф «Годзила» 16+
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Упiймай
шахрайку, якщо зможеш»
16+
15.00 Х/ф «Останнiй
рубiж» 16+
16.55 Х/ф «Ефект
колiбрi» 16+
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.30 Х/ф «Дiм великої
матусi» 16+
22.35 Х/ф «Дiм великої
матусi-2» 16+

06.00 Свiт православ’я
06.35 На слуху
07.05 Вiд першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
09.00 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
10.00 Х/ф «Брехати, аби
бути iдеальною»
12.00 Театральнi сезони
12.30 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
14.05 Мистецькi iсторiї
14.20 Фольк-music
15.35 Д/с «Садовi
скарби»
16.30 Стрибки у воду.
Чемпiонат Європи.
Синхрон. Жiнки. 3м.
Фiнал
18.00 Стрибки у воду.
Чемпiонат Європи.
Чоловiки. 10 м. Фiнал
19.30 Чемпiонат України
з перетягування канату
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
23.25 Територiя закону
23.30 Вiд першої особи.
Пiдсумки

ІНТЕР
05.45 М/ф «Мультфiльм»
06.10 Х/ф «Бережись
автомобiля»
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 «Кохання з
перешкодами»
14.10 Х/ф «Суєта суєт»
16.00, 20.30 Т/с «Шлюб
за заповiтом»
20.00 «Подробицi»
22.15 Т/с «Одружити
Казанову»

TV-4
06.00 Про кiно
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий
фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50,
20.00, 00.00 Оголошення.
Бюро знахiдок
07.35 Х/ф «Остання
воля»
08.55, 19.55 Добрi
традицiї
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 Слiдство. Iнфо
10.30 Блага звiстка з

2+2
08.00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09.00 Д/п «Помста
природи»
13.30, 01.00 «Цiлком
таємно»
14.00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
17.00 Х/ф «Запеклi
шахраї» (16+)
19.00 Х/ф «Крадiжка в
музеї» (16+)
20.45 Х/ф
«Самоволка-72» (16+)
22.10 Х/ф «Шлях вiйни» (18+)
00.00 «Територiя
обману»

ТТБ
07.00 «Слово Боже на
кожен день»
07.15 «Вiстi 27»
07.30, 17.50 «Пiснi
нашого краю»
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «Панорама подiй»
10.45 «Кулiнарiя вiд
Андрiя»
11.00 «У свiтi захоплень»
11.30 «Словами малечi
про цiкавi речi»
11.45 «Учнiвський
щоденник»
12.00 «Зелений БУМ»
12.30 «Палiтра»
16.00 «Поклик таланту»
17.30 «Запорiжжя
туристичне»
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»
22.00 «Загубленi у часi»
22.15 «Iз нашої
вiдеотеки»

ДІВА (24.08-23.09)
Роботи буде багато, вас
просто можуть закидати
різноманітними дорученнями і завантажити невідкладними справами. Може
з’явитися шанс перемінити
роботу.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви відчуєте силу для
нових здійснень, що дозволить вам взяти участь у

рішенні найнезвичайніших
питань, про які ви навіть і
думати раніше не могли.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Запорука успіху – не
втрачати оптимізму та уміти зберігати щиросердечну
рівновагу в будь-якій обстановці. Початок тижня може
бути присвяченим якимсь
турботам і проясненню непорозумінь.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Зробіть що-небудь для
себе та свого майбутнього.
Ділові зустрічі виявляться
досить успішними.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Постарайтеся не квапити
події та сприймати їх такими,
які вони є насправді. Головне
– не метушитися, і спокійно
вирішувати питання, що виникатимуть.

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
07.15 Зiрковий шлях
09.10 Т/с «Ключi вiд
щастя» 16+
13.00, 15.20 Т/с «Бабине
лiто»
17.00, 19.40 Т/с «Не йди»
16+
21.20 Х/ф «Бiла сукня»
23.20 Реальна мiстика

СТБ
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майданi»
10.50 «Планета земля 2»
11.50 Х/ф «Любов не
дiлиться на два»
15.20 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22.50 «Я соромлюсь
свого тiла 3»
НОВИЙ КАНАЛ
08.50 Х/ф «Елвiн i
бурундуки»
10.40 Х/ф «Покоївка з
Манхеттену»
12.40 Х/ф «Серцеїдки»
15.00 Х/ф «Час» 16+
17.10 Х/ф «Джампер» 16+
19.00 Х/ф «Червона
Шапочка»
21.00 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто кiсток» 16+
23.40 Х/ф «Смак ночi» 18+
ТРК «УКРАїНА»
07.40 Зiрковий шлях
09.50 Т/с «Ключi вiд
щастя. Продожение» 16+
15.00 Х/ф «Бiла сукня»
17.00, 20.00 Т/с «Багаття
на снiгу» 16+
19.00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21.40 Т/с «Не йди» 16+
01.10 Реальна мiстика
2+2
09.00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15.10 Х/ф «За лiнiєю
вогню» (16+)
16.55 Х/ф
«Сiм хвилин» (16+)
18.20 Х/ф «Петля часу» (16+)
20.40 Х/ф «Солдат
Джейн» (16+)
23.00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
01.20 «Територiя
обману»
02.20 Х/ф «Двiйник»
03.30 «Облом.UA.»
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ви з легкістю розберетеся з проблемами на роботі
та в особистому житті. Головне – бути уважнішим до
нових ідей.
РИБИ (20.02-20.03)
Віддайте борги та підбийте якийсь підсумок. На
вас можуть очікувати цікаві
зустрічі та поїздки. Можливі
нові ділові пропозиції.
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Творче коло

Освідчення в любові «міс Журналістиці»
Неждано-негадано таких обрисів набрали традиційні сходини журналістської спільноти краю
в наш День, означений в календарі 6 червня. Наче й бачимося частенько, а це врапт ситуація
спонукала до такої приємної, зігріваючої, спонукуючої творити виключно добро відвертості…

Війна-розлучниця

22 червня 1941 року, коли хлопці й дівчата були в очікуванні випускного вечора, всі почули страшну звістку
– війна. Вона перекреслила мрії юних. Через рік хлопці
пішли на фронт, адже їм тоді вже виповнилося 18.
У тяжких боях на Черкащині Ігор був важко поранений,
молода медсестра на своїх тендітних руках винесла його з
поля бою, перев’язала рани й урятувала хлопцеві життя.
Після закінчення війни Ігор одружився зі своєю рятівницею – медсестрою Ірою. Весілля не святкували, бо в країні
– розруха; в присутності батьків просто розписалися.
Після перемоги додому Ігор так і не навідався, а відразу ж
поїхав до молодої дружини Ірини. А вдома, на батьківщині,
на хлопця чекала його однокласниця Галя. Кохала Ігоря,
просила в Бога, щоби залишився її коханий живий. Він залишився, та до неї – першого кохання – не повернувся. Не
вірилося Галині, що Ігор міг її забути чи зрадити…
Швидкоплинно неслись літа. Галина вийшла заміж,
пішла в невістки до сусіднього села. До неї дійшла чутка,
що аж через вісім років після одруження Ігор приїжджав
у рідне село до батьків, приїжджав не один – з дружиною
та двома діточками. На жаль, не бачила його Галя, хоча
дуже хотіла би зустрітися зі своїм першим коханням.
Вдруге побував на вітцівщині Ігор, коли помер його
батько. Згодом привела його в рідне село й смерть матері. Довідавшись про цю втрату, Галина, не сказавши
нічого домашнім, наважилася піти на похорон. Побачивши Ігоря, заніміла: перед нею стояв посивілий немолодий чоловік, в якому й краплі не залишилося того
юного 18-річного коханого, котрий так часто з’являвся
їй у снах. І не дивно, стільки років минуло, а зустрілися
лише 1976-го, та й то – при траурі… Не розмовляли,
просто глянули один на одного очима, повними сліз.
Цьогоріч Галині виповнилося 93 роки. Ані її чоловіка,
ані коханого Ігоря вже немає серед живих; нещодавно відійшла у вічність й Ігорева дружина Ірина. Вони уже там,
у засвітах. А що ж залишилося Галині? Лише свята молитва і сподівання, що невдовзі вона з ними зустрінеться…

Самотність

Не вірилося Ганні, що її Антось уже парубок. Познайомився з Дарусею із сусіднього села, пізно додому повертається. А яка ж мама була рада, коли синочок був іще
маленьким, ні на крок не відходив від неї, слідував усюди
за матусею! А тепер… Розуміє Ганна, що час на місці не
стоїть. Та як довідалася, що там, у Дарусиній сім’ї, крім
неї, ще четверо малих «голодранців», не стерпіла.
– Сину, куди ж ти дивився? – бідкається Ганна. –
Підеш бідувати на чуже село?!
Хоча могли б і з Ганною жити, та батьки Дарусю додому приймають. А Ганна й не хоче невістки до себе,
бо, як казала, потім не відіб’єшся від тієї малечі. Думала-думала мати й вирішила перешкодити цьому весіллю, що вже ось-ось має відбутися.
Одного вечора, як-то мовлять, не пошкодувавши ніг,
помчала вона до сусіднього села, до обійстя Дарусі. Антось саме на лавці з дівчиною сидів.
– То ти ще довго будеш тут висиджувати? – скричала Ганна до сина. – Хіба не можеш собі такої знайти, котра буде тобі гідною парою? Для чого й для кого
ми з татом оте все надбали? Для тієї голоти? Ти в нас
єдинак, – продовжувала голосити на все село, – і ми
хочемо гідної пари для тебе!
На цей галас вийшов із хати батько Дарусі.
– Ми хоч і бідні, та не дозволимо нікому себе ображати, – дав відсіч галасливій бабі. – Геть забирайся зі
своїм сином з нашого подвір’я!
Антось знехотя поплентався з мамою додому. Та коли
наступного вечора прийшов до коханої, його і на подвір’я
не впустили, і Даруся не захотіла до нього вийти…
У Дарусине село на жнивні роботи до колгоспу приїхали заробітчани (чоловіки й хлопці) з Івано-Франківської області. Один із парубків закохався в Дарусю, в
скорім часі вони й одружилися. Забрав він молоду дружину в Прикарпаття жити.
– Ну, слава Богу, – хрестилася Ганна. – Добре, що
позбулися. Тепер, синочку, шукай собі гідну пару.
Та не так-то й легко було знайти Антосеві дівчину, бо
завжди Даруся стояла в нього перед очима…
Зимою зліг батько хлопця і помер. Мама постійно
підганяла сина, щоб дівчину собі шукав, бо, мовляла,
хоче дочекатися, коли її Антосьо (єдинак!) на рушничок
весільний стане. Не дочекалася, померла…
А Антось і не поспішав одружуватися. Жаль огортав
душу хлопця, коли довідувався, що Даруся приїжджала
з чоловіком і дітьми до рідного дому. Проте й гадки не
припускав Антось, що найстарша донечка – то його.
Вже й 40 літ Антосеві минуло. Прийшла донька його
на весілля просити. Аж тоді вирішила Даруся відкрити
таїну їм обом – донечці й Антосеві… Заливався слізьми
чоловік, але не поїхав, бо грошей не мав. З чим поїде,
як заробітків добрих немає? Біль немилосердно стискав
серце чоловіка-батька.
Залишилася єдина розрада для Антося – пасовище.
Там, коли пас свою корову, міг і з односельцями погомоніти. Завжди ходив сумний, задуманий, осуджував
свою маму, котра життя йому зіпсувала.
Давненько те було… Помер Антось в самотині. Могила бур’янами заросла, немає кому відвідати її та помолитися…
Марія ПОЖАРНЮК, с. Кривеньке

Спершу дістав слово наш духівник й побратим по
перу – отець-доктор Василь Погорецький. Виспівана ним молитва стала подвійним благословенням
товариства, що зібралося в матірному осідку «Голосу народу». Може, від Божого слова, а ще – від процитованих священиком рядків Ліни Костенко стало
світліше, ясніше й доладніше навкруг.
Зрештою ж, недарма воїнами світла нарекла журналістів Ірина Гулька, очільниця педагогічної галузі
району, в котрої, попри причетність до кількох професійних свят, День журналіста – найбажаніший,
найжаданіший… Схоже і в Олександри Іванців, у
минулому редакторки кількох періодичних видань:
попри сув`язь різного роду Днів, декларує: «Журналістика – стиль життя назавжди». Неодмінний
заряд добра й позитиву вбачає в журналістиці, нехай навіть і не фахової приналежності, Ілона Гикавчук. А її посестра (бо обидві свого часу редагували «Чортківський вісник») Ірина Брунда взагалі

вважає журналістику
діагнозом, від котрого не втечеш. «Голосонародівка» Тетяна
Лякуш пішла ще далі:
«Діагноз цей хронічний, тож зичу вам
хронічної наснаги та
…вагітного (?) гаманця!». У тон їй вторив
й функціонер від туризму Руслан Новак:
щоб творче й матеріальне йшло обіруч.
Редактор
«Голосу народу» Любомир
Габруський наголосив: «Щоб ми були
чесні перед собою
й чисті перед власним
сумлінням».
Новинарську
сутність газетного письма
виокремлювала
ще донедавна наша
Оксана Свистун –
на ці сходини вона
вперше завітала в іншій іпостасі. З таким
твердженням годився
й художник, фотограф Володимир Шерстій: мовляв, відбиток сучасності твориться різними засобами. А поет Ярослав Дзісяк з властивим йому сприйняттям світу виголосив тріаду вдалого творення.
Орест Лижечка, котрого представляти спільноті
немає потреби, доніс зерня, почуте напередодні у виступі на обласному журналістському зібранні з вуст
голови Тернопільської ОО НСЖУ Василя Тракала.
А Богдан Присяжний, котрий вдало вправляється в
царині моралі й релігії, як і очікувалось, вдався до
філософічності, навівши слова Вінстона Черчилля,
що й стало потрібним прикінцевим положенням наших сходин: «Не бажайте людям здоров`я, багатства,
всіляких дібр. Побажайте всім Божої ласки…».
Анна БЛАЖЕНКО,
голова районної організації
Національної спілки журналістів України
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Футбол

«Чортків» засмучує сусідів
«Чортків-Педуніверситет» – «Нива» Теребовля –
2:1
Аматорська першість України з футболу. Перша
група. 20-й тур. (Голи: Тарабалка, 63; Різник, 67 –
Гаврилюк, 80).
Міцний середняк поточної аматорської футбольної першості – теребовлянська «Нива» завітала у
гості до Чорткова у статусі фаворита чергового протистояння одвічних суперників, переглянути яке
зібралося чимало уболівальників як на святковий
день Трійці. Однак не так сталося, як гадалося: аутсайдер першості – саме в такій якості наразі перебувають чортківчани – з перших хвилин матчу
чинив гідний опір, тож навіть важко було сказати,
де шоста, а де одинадцята команда першості.
Перший тайм закінчився безрезультативною нічиєю – 0:0. Нулі на табло протрималися майже
до середини другої половини гри. Помітивши настирливість у поступальних діях молодої чортківської команди, яка поступово додає від гри до гри,
міський голова Володимир Шматько закликав уболівальників гучніше підтримати старання наших
хлопців. Можливо, це стало збігом обставин, однак
гравці тут же віддячили їм за це – практично за
хвилю часу одинадцятка чортківчан Тарабалка ви-

явився найбільш розторопним у штрафній суперника. За чотири хвилини господарям вдалося відзначитися вдруге (м’яч на рахунку Різника). Розгнівані
фани «Ниви», що не вмовкали проти всього матчу
(на жаль, у Чорткові чомусь так і не зародився фанатський рух, який додає особливого шарму і святковості футбольним баталіям), запустили за воротами свого кіпера фаєр-шоу. Збагнувши, що запахло
смаженим, головний тренер гостей – уславлений
у минулому гравець «Ниви», щоправда тернопільської, Ігор Яворський кинув у бій важку артилерію,
випустивши на поле ряд висококласних гравців,
яким вдалося загострити гру суперника. Гості притисли чортківчан до власних воріт, та спромоглися
лише на один гол у відповідь, на більше їм забракло
і майстерності у завершальних діях, і звичайного
фарту. Отож, 2:1 – і в активі «Чортків-Педуніверситету» третя перемога в аматорській лізі.
Цієї неділі вони прийматимуть на своєму полі команду ОДЕК із Оржева Рівненської області, початок матчу – о 15-й год. Хотілося б, аби наші хлопці
поповнили свій очковий багаж й нарешті покинути
неприємний для себе останній рядок турнірної таблиці.

Супер-дербі на користь молодості
«Ліга-сіті» Горішня Вигнанка –
ФСК «Чортків» – 1:4
Кубок області. 1/8 фіналу. (Голи: Миронюк, 22 –
Гайковий, 18, Тарабалка, 34, Засєдко, 54, І.Когут, 86)
Лише у першому таймі вигнанчани, середній вік
команди яких далеко за тридцять, могли на рівних
протистояти своїм юним візаві, котрі нещодавно
стали чемпіонами України серед студентів, після пропущеного м’яча практично одразу зрівнявши рахунок. Однак ще до перерви господарі вже
поступалися 1:2. У другому таймі, кінцівка якого
запам’яталася не надто спортивною поведінкою
окремих гравців, представників команд і уболівальників, з чим будуть розбиратися компетентні органи
футбольного керівництва області, чортківчани провели ще два м’ячі у ворота своїх суперників. Отож,

рівно за тиждень на уболівальників очікує повторна
очна дуель – матч-відповідь. Можливо, тримаючи в
голові нещодавній камбек «Барселони», досвідчені
гравці Горішньої Вигнанки спробують відігратися.
А чом би й ні?

Чемпіонат району. 7-й тур

Перша група. Біла – Гор. Вигнанка – 2:3; Бичківці –
Ягільниця – 4:3; «Калічівка» Чортків – Звиняч – 2:1;
Улашківці – Косів – 2:4; Заводське, Колиндяни – вихідні.
Друга група. Чорнокінці – Росохач – 0;1; Базар –
Палашівка – 8:5; Білобожниця – Шманьківці – 3:5;
Шманьківчики – Сосулівка – рішення щодо цього
недограного матчу буде розглянуто на черговому засіданні КДК; Джурин – Ромашівка – 13:0; Пробіжна
– Товстеньке – 5:2; Милівці – Ридодуби – перенесено.
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Засторога

Ботулізм крокує Україною
Управління Держпродспоживслужби в Чортківському районі в зв’язку з
ймовірною загрозою здоров’ю просить громадян тимчасово утриматись від
вживання в їжу в’яленої риби виробництва ФОП Меркулов А.В. та ТОВ
«ЧУДО-ЮДО» міста Світловодськ Кіровоградської області. Рекомендуємо
у разі придбання у торговельних мережах в’яленої риби зазначених вище
виробників повернути цю продукцію до місця продажу з подальшим
інформуванням Управління Держпродспоживслужби в Чортківському
районі.
Ботулізм – це захворювання, зумовлене потраплянням в організм ботулінічного токсину, характеризується
важким ураженням нервової системи.
Збудником є бактерія – Clostridium
botulinum. Вона дуже широко поширена в живій природі.
Найчастіше Clostridium botulinum
можна виявити в консервованих фруктах, овочах, грибах, солоній і копченій
рибі домашнього приготування, шинці. Особливу небезпеку представляють консервовані гриби, саме вони за
статистикою стають найбільш частою
причиною захворювання на ботулізм.
Інкубаційний період при ботулізмі
становить від кількох годин до 5 днів.
Чим він коротший, тим важче отруєння. При найбільш важких випадках інкубаційний період триває не довше 24
годин. Симптоми швидко наростають.
До перших симптомів ботулізму відносять наступні: різкі болі в ділянці
живота, що мають переймоподібний
характер; нудота, нестримне блювання; діарея, стілець стає частим і рідким, ніяких сторонніх домішок в ньому немає.
Неврологічні симптоми з’являються
слідом за гастроінтестинальними. Серед них: двоїння в очах, відчуття туману перед очима, неможливість розглянути дрібні деталі, утруднене читання,
це відбувається із-за паралічу акомо-

дації. Серед неврологічних симптомів
також опущення однієї чи двох верхніх
повік, розширення зіниць, млява реакція зіниць на світло або її відсутність,
косоокість, ністагм, слабка конвергенція. Щоб уникнути ботулізму, необхідне ретельне дотримання технології
приготування копченостей, солінь,
консервованих продуктів як в домашніх умовах, так і на підприємствах громадського харчування. Не слід купувати кров’яну і ліверну ковбасу, солену
чи копчену рибу, буженину, шинку,
консервовані гриби у випадкових осіб.
Якщо продукт викликає сумнів у якості, його слід прокип’ятити: кип’ятіння
протягом 10 хв. руйнує ботулотоксин.
М’ясо при цьому має бути нарізане
шматками завтовшки не більше 2 см.
При груповому спалаху ботулізму забезпечується контроль протягом двох
тижнів за всіма особами, хто вживав
підозрілий продукт. Залишки продукту направляються на бактеріологічне
та токсикологічне дослідження. У разі
найменшого погіршення самопочуття
особи з осередку хвороби госпіталізуються.
Ігор ВІЛЬЧИНСЬКИЙ,
в. о. начальника управління
Держпродспоживслужби
в Чортківському районі

ПРОДАЮТЬСЯ
будинки
житловий будинок з господарськими будівлями та присадибною ділянкою, садом в
центрі села (біля церкви) у с. Горішня Вигнанка. Тел. 067-904-30-90.
терміново незавершене будівництво двоповерхового житлового будинку у м. Чорткові,
по вул. Б.Хмельницького. Ціна договірна.
Тел. 050-486-02-80.
будинок з господарськими будівлями у с. Долина. Є газ, криниця, земельна ділянка.
Тел. 067-324-29-03.
будинок у с. Біла, земля і будинок приватизовані. Ціна договірна.
Тел.: 099-076-68-48, 097-337-84-52.
терміново, недорого незавершене будівництво
по вул. Граничній, 70 Б. Земельна ділянка –
0,18 га. Ціна договірна. Тел. 067-182-39-79.
терміново будинок у с. Горішня Вигнанка
по вул. Молодіжній, загальна площа земельної ділянки – 24 сотих.
Тел.: 067-912-27-21, 096-517-76-71.
частина будинку в м. Чортків по вул. Надрічній, 41, будинок житловий, можлива прибудова.
Тел. 068-340-35-01.
новозбудоване приміщення у м. Чортків, по
вул. Заводській з великим подвір’ям і парковкою для автомобілів, може бути використане під СТО чи магазин (на це є відповідні
документи). Тел. 068-969-60-02.
газифікований будинок в центрі с. Нагірянка біля міжнародної траси та залізничної
станції, є 4 кімнати з надвірними будівлями
(є літня кухня, сарай, 15 сотих землі).
Тел.: 095-538-37-95, 063-507-54-05.
терміново будинок у с. Шманьківці (розташований у центрі села). Є 3 житлових кімнати,
кухня, ванна, туалет, газове опалення, водопровід (водопостачання з криниці); підключено телефон. Є підвал, господарська будівля, 20 сотих
городу. Ціна помірна, можливий торг.
Детальніша інформація за тел. 097-369-86-86.

квартири

Конкурс

До уваги власників автотранспорту!
Чортківська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів
на приміських автобусних маршрутах загального користування, що
не виходять за межі району.
Перелік об’єктів конкурсу:
№
п/ п

№№ рей- Н а з в а
сів, номер маршруту
м-ту

1

2

1

16-7

3
Тарнавка –
Чортків

П р о - Час
відт я ж . правлення з
м - т у пунктів
(км)
поч.
кінцев.

К - с т ь Мін.
о б о р . к-сть
рейсів
авт.

4

5

6

7

8

23

8:00
11:30
13:30
16:30

10:35
12:35
14:50
17:45

4

2

3 умовами конкурсу та переліком
документів, що подаються на конкурс,
можна ознайомитись на сайті Чортківської районної державної адміністрації. Документи на конкурс приймаються до 30 червня ц. р. за адресою:
м. Чортків, вул. Шевченка, 23, кабінет
відділу з питань цивільного захисту

Періодичність виконання

9
щоденно

населення та розвитку інфраструктури
Чортківської райдержадміністрації, II
поверх, ліве крило, кабінет № 16 (Замовник перевезень).
Довідки за телефоном – (03552) 2-0962. Конкурс відбудеться 11 липня ц. р.
о 10-й год. у приміщенні райдержадміністрації.

3-кімнатна квартира на 3-му поверсі,
сира, в новобудові, з гаражем у м. Чортків,
по вул. Шухевича, 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.
1-кімнатна квартира в районі Кадуба. Є
індивідуальне опалення, металопластикові
вікна та балкон. Зручне розташування.
Тел. 097-307-22-96.
терміново недорого 2-кімнатна квартира
на 1-му поверсі п’ятиповерхового будинку
по вул. Кн. В.Великого з новим індивідуальним опаленням, новою проводкою, металопластиковими вікнами. Кухня з меблями,
ванна кімната з новою сантехнікою, підлога
з підігрівом. Нові якісні вхідні двері. Тихий,
затишний район. Тел. 097-013-35-77.
2-кімнатна квартира (третій поверх) по
вул. Незалежності, 78/51. Загальна площа –
50,6 кв. м, житлова – 28 кв. м.
Тел. 095-918-78-56, 067-277-83-68.

інше

тюкувальний прес-підбирач «Киргизстан» у
робочому стані.
Тел. 067-171-09-59.
вагончик 7,2 х 2,2 в доброму стані по вул.
Копичинецькій, 90.
Всі довідки за тел.: 2-60-76, 067-265-73-81.

Подяка
На все свій час і Божа воля
у житті,
Кохати час, співати час пісні,
Час плакати, хворіти, час любити.
Усе в житті
цім треба пережити.
Однак, коли журба Вас обіймає,
Не забувайте – все в житті минає,
І після ночі знову буде ранок,
І в душу Вашу
знов прийде світанок,
І після смутку радість знов засяє,
Бо Бог усім нам щастя лиш бажає.
Усе мине: і сльози, і тривоги,
Хоч різні будуть у житті дороги,
Та й зради будуть, бо таке життя,

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.

А може, в труднощах
народжується «Я»,
І друзі пізнаються у біді,
Й зникають всі нещирі і чужі?
І тільки ті, хто справді
любить нас,
Підтримують у найскрутніший час.
Щира подяка всім, хто підтримав у
важкі хвилини хвороби.
Нехай усім добродіям Господь дарує
мир, спокій та здоров’я.
З повагою –
Галина
ВАВРЕНЕВИЧ-УШІЙ.

До уваги пасічників!
На постійній основі куплю оптом пилок.
Тел. 096-972-36-77.

винайм
зніму квартиру або будинок у смт Заводське
чи м. Чорткові.
Тел.: 050-380-95-62,
068-366-53-03.

У торгову мережу потрібні
продавці
Заробітна плата – від 3000 грн
Тел. 063-410-32-71

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ
на шиномонтаж на СТО,
що у Чорткові,
по вул. С.Бандери, 56 К

Детальніше за тел. 067-664-25-61

Гольський світ компані
набирає на роботу:

– налагоджувальників
– тісторобів
– укладальників виробів
Заробітна плата
висока. Офіційне
працевлаштування.
Повний соціальний пакет
Контактний телефон
050-377-01-74
ПОТРІБНІ
ОХОРОННИКИ
(чоловіки, жінки)
Зарплата від 3500 грн

Тел.: 067-520-31-22,
066-736-14-51, 067-541-62-24

Вважати недійсними:
посвідчення громадянина, потерпілого
внаслідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за №
597387, видане Тернопільською облдержадміністрацією 19 травня 1997 р. на ім’я: ГРУЗИНСЬКИЙ Юрій Павлович.
сертифікат на земельну частку (пай) серії
ТР за № 0073981, виданий Ридодубівською
сільською радою за № 536 від 11 березня 1998
р. на ім’я: ГНАТИШИН Іван Йосипович.
атестат про загальну середню освіту, серії
МБАВ за № 010199, виданий Білобожницькою ЗОШ І – ІІІ ступенів 14 червня 1995 р.
на ім’я: СОВ’ЯК Іванна Омелянівна.

ДП «Тернопільський облавтодор»
ДАК «Автомобільні дороги України»
має намір внести зміни до дозволу
на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря для філії «Чортківський райавтодор» стаціонарними
джерелами, який розташовано за адресою: м. Чортків, вул. Заводська, 2.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від виробничої діяльності та
процесу вироблення тепла для власних
потреб становлять 0,969 т/рік.
Перевищень технологічних та санітарно-гігієнічних нормативів в процесі виробничої діяльності немає.
Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування інформації за адресою:
м. Чортків, вул. Шевченка, 23, райдержадміністрація.
Жмуток слів,
помережаних печаллю
7 червня ц. р. минуло 10 років,
як відійшов у засвіт дорогий
чоловік, люблячий батько,
турботливий дідусь і син
УШІЙ Роман Антонович.
Плине час… Кажуть, він лікує, та
ні – він може лише
призвичаїти нас до
неминучого болю
з утрати рідної
людини; до безпорадності в складних обставинах, у
яких колись лише
ти – наша опора
й підтримка – міг
віднайти розраду; до спустошення
душі, яке так і залишиться пусткою
після твоєї смерті.
Життя продовжується, а ми мусимо вчитися жити без тебе, хоча
це просто неможливо. Та пам’ять і
щира молитва, звернена до Всевишнього, з проханням про мир і спокій твоїй душі в Царстві Небеснім
допомагає нам втілювати в життя
твої недоздійснені мрії, які так ураз,
несподівано обірвала невблаганна
смерть, – любити, творити добро,
ростити внуків…
У глибокім сумі – рідні й близькі.

12 Мистецтво, вітання
№ 23 (8624), 9 червня 2017 року
Керівництво та депутатський
корпус Чортківської районної ради
щиро вітають з Днем народження
депутата районної ради, головного
спеціаліста відділу організаційної
роботи виконавчого апарату
районної ради
Мар`яну Василівну ГОДИНЮК.
Житній
колос
дозріва для хліба,
для краси цвіте у
полі квітка, для
води народжується
риба, для польоту
— лебідь і лебідка,
а людина — для добра і щастя. Тож
прийми від нас усіх
вітання і нехай, неначе в добрій казці,
збудуться усі Твої
бажання!
5 червня на калиновому мосту
життєвої долі відсвяткувала свій
80-річний ювілей рідна матуся,
найщиріша бабуся
і хороша прабабуся
Альбіна Петрівна ЗУБЧИК
зі с. Улашківці.
Матусю, бабусю і
прабабусю, Ви наша
єдина, Вас щиро вітає вся наша родина.
І діти, і внуки Вам,
дорогенька, шлють
щирий уклін від серця, рідненька. Дай,
Боже, Вам жити і
горя не знати, щоб
сотую весну із нами
стрічати. Лагідна, рідненька, добра
і проста, наша дорогенька, наша золота. Спасибі, матусю, що життя дарували, спасибі, бабусю, що Ви нас
плекали, спасибі, рідненька, за вічну
турботу, за щире бажання добра нам
усім. Хай серце ще довго у грудях палає, а руки, мов крила, внучат пригортають. Здоров’я міцного зичимо щиро,
ласки – від Бога, від дітей – тепла на
многії щасливії літа.
З любов’ю та повагою – доньки
Надя і Даруся, зяті Степан
і Михайло, онуки Оля, Галинка,
Надя, Ігорчик з сім’ями, правнуки
Сашко, Андрійко, Владислав, Денис,
Андрійко, Арсенчик,
Назарчик
і велика вся родина.
11 червня Петру БОРТНЯКУ
зі с. Пастуше,
одночасно з наданням Україні
безвізового режиму подорожувати
Європою, виповнюється 60 років. Тож
бажаємо йому найкращого здоров’я
і європейського благополуччя в усіх
сферах життя.
Літа мов птахи
пролетіли і не вернути їх назад, Ти ж
життєрадісний, бадьорий в своїх прожитих
шістдесят.
Ми ж бажаєм таким
бути Тобі іще багато
літ, бо Ти потрібний
всій родині, то хоч
до ста ще їй живи.
Дружина Надія,
сестри Люба і Надія,
сини Сергій та Віталій,
невістки Наталя
і Марійка, внук
Максимчик і вся родина.

Усміхніться!

Як для мого віку
Ось такого трішки дотепного, а втім –
надзвичайно правдивого вірша якось подав
до редакції хтось з наших позаштатних
дописувачів. І мав же він «відлежатись»
в редакційному портфоліо, аби дочекатися свого і втрапити ось сюди, на останню
шпальту! Авторка вірша – польська поетка і перекладач, лауреатка Нобелівської
премії з літератури 1996 року.
Коли хтось мене питає, чи здоров`я маю,
Пояснюю йому чемно, що не нарікаю…

ПРОГНОЗ
ПОГОДИ
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
10 червня
+12... +23

Від щирого серця вітаємо
з ювілейною датою – 50-річчям,
яке 11 червня святкуватиме
дорога мама, бабуся, донечка
Алла Збігнєвна ВЕРЕС.
У
святковий
день
засилаємо
найщиріші вітання. Найдорожча,
найрідніша в світі,
сьогодні Вас вітають Ваші діти і
чоловік, і внуки,
і родина, кохана
наша, мила і єдина. Низький уклін
Вам, люба наша
мамо, ми Вам поваги від людей бажаєм, здоров’я в Бога просим на
літа, земного щастя зичимо й добра.
Щоб не торкалась скронь зими пороша, така, як є, привітна і хороша,
лишайтесь завжди, наша дорога! Хай
Матір Божа береже Вас від тривог, а
многих літ дарує Господь Бог.
З любов’ю та повагою – чоловік
Богдан, доньки Юлія,
Інна із чоловіками
Андрієм і Володимиром,
внуки Вадимчик, Вікуся,
Владочка, а також
мама Дарія, тато
Збігнєв, брат Владислав з родиною.
Найщиріші побажання з ювілеєм,
який вона відсвяткувала 8 червня,
подружці
Галині ШТОКАЛ
із м. Чортків.
У святковий день
прийми вітання та
найщиріші побажання
здоров’я,
щастя і добра, щоб
доля світлою була.
І повсякденно, повсякчас хай буде
все в Тебе гаразд!
Нехай мрія Тебе
окриляє,
радість
душу звеселяє. Хай достаток буде в
домі, серце хай не знає втоми. Весело життя вирує, щастя, успіхи дарує
і оточує любов’ю. Миру, злагоди,
любові!
Найтепліші вітання від
подружки Алли та її сім’ї.
Щиро вітаємо з 18-річчям,
яке він святкуватиме 11 червня,
дорогого синочка, похресника,
племінника, люблячого внука
Владислава ГРИНИШИНА
з Чорткова.
Хай щастя сьогодні зорею світить, вісімнадцять
– найкраща пора.
Для Тебе усі найчарівніші квіти, ласкаві, ніжні і добрі
слова. Хай юність і
краса Твої процвітають, а доля успіх
безцінний несе, теплом і любов’ю завжди очі сяють й
задумане здійсниться все. Хай життя виправдовує всі сподівання, буде
щирим на дружбу та ніжне кохання.
Хай закохує щодня і щомиті та дарує
все добре, що є в цьому світі. Хай
світлою буде життєва дорога, опіка
і ласка від Господа Бога.
З любов’ю – мама Оля
і вся Твоя родина.

Маю, звісно, я артрит, але то байдуже,
Астма…, серце докучає…, дихати – не дуже…
Слабкий пульс, холестерин, суглоби – каліки,
Але добре почуваюсь, як для мого віку!
Без тростини не піду тепер на гулянку,
Вибираю легшу стежку до криниці зранку.
Серед ночі не засну – це мене мордує,
Але вранці, як завжди, добре себе чую…
В голові, бува, імла, пам`ять десь зникає,
Але добре почуваюсь, як хтось запитає…
З вірша цього сенс такий:
як старий ти і слабкий,
Примирися краще з тим,
що в суглобах солі,
І не скаржись геть усім на старечі болі.
НЕДІЛЯ
11 червня
+14... +16

ПОНЕДІЛОК
12 червня
+13 ... +23

Подіум

Коледжівські «амазонки»
Спершу довідка: амазонки – це жінки-войовниці, котрі не терпіли в своєму
середовищі чоловіків. Стародавні історики розрізняли азіатських, скіфських
та африканських амазонок. А тут врапт – чортківські, новітні. Звідкіля?

Виявляється, місце їх «дислокації» –
Чортківський гуманітарно-педагогічний
коледж ім. О.Барвінського. Наректи ж
цих тендітних дівчат амазонками спало
на думку через споглядання, як їх ніжні
вуста відважно стискають метал духових
інструментів, що зазвичай сприймається
за прерогативу представництва сильної
статі. Та й «видути» якийсь музичний
твір, аби зазвучав, гадаєте, легко? От вам
й амазонки…
Дівочий духовий оркестр: чи чули про
таке? Ні? Отож бо й воно, адже аналогів
наразі немає на Тернопільщині, невідомо, чи й в Україні. По світу загалом, як
твердить керівник оркестру Роман Дерманський, є, однак лише професійні. А
тут – на рівні самодіяльності, зі студенток
всього-навсього другого (!) курсу, та й то
не музичного відділу, а початкового навчання…
Виступ колективу, власне, сама його
презентація на широкий загал стали
перфоменсом, тобто виявом найвищого
творчого пориву в текстурі недавнього
творчого звіту коледжу. Як розповідає п.
Дерманський, виступ колективу попередньо не анонсувався в програмках задля
очікуваної сенсаційності. Так і сталося:
подивуванню та захопленню і колег по
творчому цеху, й численних гостей не
було меж – аплодували стоячи. Бо духовий оркестр навіть в усталеному сприйнятті (тобто чоловічого складу) нині рідкість. А тут – дівчата…
Дивуємося й собі: ну добре вже, нехай там саксофон, нехай кларнет. Але ж
– баритон, бас?.. Роман Петрович лиш
усміхається: в оркестрі мусять звучати всі
інструменти, тож й опановувати слід всіма. Віднайшлись охочі, каже, й на «великогабаритні» духові. Й то настільки охо-

чі, що коли, трапляється, заняття з якоїсь
причини відкладається чи переноситься,
дівчата щиро засмучуються. Ось так.
Їх двадцять п’ятеро. Функціонує колектив від минулорічної осені (якщо
поминути канікули, то «чистого» стажу
– півроку). Досі виступали лиш на коледжівській сцені. «Однак який же солдат не мріє стати генералом?» – зумисне
формулюємо запитання Р.Дерманському
ось в такій термінології (адже в нього за
плечима 27 років керівництва духовими
оркестрами і то в переважаючій більшості – військовими, бо й сам за фахом
– кадровий військовий). Роман Петрович одразу сприймає, розуміє і відповідає в тон: «З новим навчальним роком
десь неодмінно показуватимемось. У
схожому діапазоні, як духовий оркестр
коледжу звичного варіанту (тобто чоловічий) – адже тільки останнім часом ми
грали у Бучачі та Монастирську, Теребовлі й Борщеві, Заліщиках, Гусятині на
показово-агітаційних концертах».
Керівник оркестру неодноразово наголошував, що в народженні суто дівочого
духового насамперед «винен» ще й інший керівник – директор Чортківського
гуманітарно-педагогічного Роман Пахолок. Бо то за його ініціативою започатковано таку новацію. Як виявилось,
дуже добру, позитивну, щиро сприйнятну. Дуже личать коледжівським «амазонкам» вишиванки – як їхній дрес-код.
Адже і в репертуарі колективу поки що,
на початок – винятково українські народні пісні. Такий симбіоз звуку й видива сприймається щиро й трепетно – як
прообраз самої України, котра теж жіночого роду…
Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Що б це значило?

Молода пара & бузько!

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
Стисни зуби і мовчи про свою недугу,
Наріканням не роби над іншим наругу.
«Старість – золота пора», –
кажуть всі довкола,
Йдучи спати, повтори
ці слова споквола.
«Вуха» в скриньку поклади,
«зуби» – до водички,
«Очі» – поруч, на столі, біля попільнички…
Перед сном мене завжди
лиш одне тривожить:
Чи якусь деталь із себе
ще не зняла, може?
В роки наші молоді, як усім відомо,
Були легкими біги – подалі від дому.
ВІВТОРОК
13 червня
+15 ... +23

СЕРЕДА
14 червня
+16 ... +20

Потім ще були бали –
з ночі до світанку,
Вистачало тоді сил до самого ранку…
А тепер лихі часи для старих настали,
До крамниці не дійти, сили десь пропали…
Добра рада, якщо вам старість докучає:
Нехай немочі свої кожен зневажає!
Коли встанеш на зорі, «очі» позбираєш
І некрологи нові в пресі прочитаєш,
Як в некрологах отих тебе ще немає,
Значить, ти іще жива і життя буяє!
Віслава ШИМБОРСЬКА,
переклад з польської
Л.ХМЕЛОВСЬКОГО
ЧЕТВЕР
15 червня
+14 ... +19

П`ЯТНИЦЯ
16 червня
+13 ... +18

