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Приходьте
на довірливу розмову
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ЗВЕРНЕННЯ
голови райдержадміністрації
Михайла СТАШКІВА
до жителів Чортківського краю
Шановні жителі Чортківського району
та м. Чорткова!
Звертаюся до вас як голова районної
державної адміністрації та як керівник
районного штабу Територіальної оборони з інформацією про те, що з 29 червня
по 8 липня поточного року вперше на
Чортківщині відбуватимуться навчання
загону територіальної оборони.
Навчання проходитиме в декілька
етапів: спершу військовозобов’язані
вивчатимуть організацію контрольно-пропускного пункту (блокпосту);
стрільби із автомата; розбираннязбірка автомата та методика прицілювання; надання першої медичної
допомоги в умовах бойових дій; розвідувальна, інженерна, саперна підготовка та інші види навчань. У ході занять військовозобов’язані отримають
високу індивідуальну та професійну
підготовку.
(Закінчення на 2-й стор.)

Чортківська філія
ТОВ «СЕ Борднетце-Україна»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

В’язальників схемних джгутів, кабелів
та шнурів
(без вимог до освіти та досвіду роботи)
Економістів, фахівців з персоналу,
налагоджувальників, техніків та інших
спеціалістів

До завершення передплати
районки на друге півріччя
залишається всього 10 днів!

Поспішайте, інакше з 1 липня залишитеся без «свіжих» новин з життя району!
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)
Водночас повідомляємо втішну звістку для тих, хто полюбляє слідкувати за
новинами у всесвітній павутині сидячи
за комп’ютером чи з ґаджетом в руках.
Районка започатковує електронну передплату «Гн» в PDF-форматі. Всього за 10
грн. на місяць ми висилатимемо кожен
номер на вашу електронну адресу зранку
щоп`ятниці. Деталі – за тел. 2-12-43; 2-1606; 097-749-33-44 або пишіть на ел. адресу:
golnar@ukr.net.

має бути почутий!

Виходить з 1939 року

Гарантуємо:
Офіційне працевлаштування, медичне страхування,
навчання за рахунок роботодавця, комплексні обіди,
безпечні та комфортні умови праці, кар’єрний ріст,
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. Володимира Великого, 29 Е
(колишній ремзавод)
За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 095-260-07-03, 067-653-53-10, 0800508712
(безкоштовно)
Чекаємо на ваше резюме за адресою:
resume.cho@sebn.com
www.sebn-career.com

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

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ
КОМАНДИ ВЖЕ СЬОГОДНІ!

2 На часі
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ЗВЕРНЕННЯ
голови райдержадміністрації Михайла СТАШКІВА
до жителів Чортківського краю
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
До основних завдань загонів територіальної оборони входитимуть охорона і оборона державних та
важливих об’єктів і комунікацій на території міста та
району; захист державного суверенітету і незалежності держави; підтримання безпеки і правопорядку; виконання завдань комендантської служби; розгортання
та несення служби на блокпостах; боротьба з розвідувально-диверсійними групами, антидержавними незаконно утвореними збройними формуваннями та
мародерами; підтримання безпеки та правопорядку;
організація руху опору та (або) партизанських загонів
– у разі захоплення противником території району.
Навчання проходитимуть на території колишньої військової частини (військовий аеродром) та стрільбища.
Пункт постійної дислокації – смт Заводське, де буде
організовано проживання і харчування. Окрім цього,
запланована культурно-масова програма, виступатиме
гурт «Долг», а також буде можливість 2 липня взяти
участь у районних сільських спортивних іграх, що відбудуться на стадіоні смт Заводське. За період навчань
військовозобов’язаним буде виплачено добові. При
цьому за призваними військовозобов’язаними на весь
період зборів зберігається місце роботи, займана посада
та середня заробітна плата.
Територіальна оборона – це важливий елемент
обороноздатності держави. В умовах збройного
конфлікту на сході України ми маємо бути повсякчас готові боронити рідну домівку. Впевнений, що
Чортківщина сповнена патріотичного духу, і разом
ми не допустимо ніяких проявів сепаратизму. А в
разі, якщо ворожі війська все таки спробують прийти на нашу землю, дамо їм гідну відсіч.
Звертаюся до усіх свідомих сил району, які готові
боронити суверенність і недоторканість нашої держави, звертаюся до всіх керівників підприємств та
громадських організацій підтримати і залучити до
даного загону територіальної оборони своїх працівників. Звертаюся до усіх чоловіків віком від 20 до 60
років, переконаний, що кожен з нас повинен вміти
користуватися зброєю, адже, чим краща буде наша
військова підготовка, тим впевненіше ми почуватимемося й знатимемо, що зможемо захистити рідну
землю, власну родину й дім.
Сподіваюся на вашу присутність і переконаний,
що такий захід має велике значення для відновлення системи територіальної оборони та обороноздатності нашого району.
Щоб детальніше дізнатися про діяльність загонів
оборони та записатись до них, просимо звертатись
до Чортківського об’єднаного міського військового
комісаріату за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка
40; тел. 067-384-72-71; 097-579-55-54; 2-13-36.

У районній раді
ГРАФІК
виїзного прийому громадян голови
районної ради В.М.Шепети 21 червня ц. р.
Скомороше – з 9-ї до 11-ї год.; Звиняч – з 11-ї
до 13-ї год.; Косів – з 13-ї до 15-ї год.

До уваги
Чортківське УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз»
у зв’язку із реконструкцією Чортківської АТС
повідомляє абонентів природного газу про зміну
телефонних номерів з 29 червня ц. р.:
Існуючий номер
2-14-13
2-24-34
2-33-74
2-34-15
2-26-78
2-15-35
2-35-52

Новий номер
2-66-13
2-66-34
2-66-36
2-66-15
2-66-48
2-66-25
2-66-52

Газета Чортківського району

індекс 61366
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Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен,
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Із сесії районної ради

Гарантією успіху є співпраця органів
місцевого самоврядування та представників влади
Вкотре депутати Чортківської районної ради підтвердили свою готовність працювати на благо
району, швидко та оперативно зібравшись на друге пленарне засідання одинадцятої сесії Чортківської
районної ради, яке відбулося 8 червня цього року під головуванням Віктора Шепети.

Найважливішим питанням порядку денного було
внесення змін до районного бюджету на 2017 рік, яке
жваво обговорювалося депутатами, сільськими головами та представниками місцевої державної адміністрації. Зокрема, на думку депутатів, для районного
бюджету мають бути пріоритетними заклади соціально-культурної сфери у сільських населених пунктах.
Також окремі сільські голови висловили незадоволення щодо черговості фінансування ремонтних робіт
у сільських населених пунктах району, оскільки по
багатьох об’єктах виготовлена проектно-кошторисна
документація, проте вони не були включені в перелік
фінансування. У відповідь голова райдержадміністрації Михайло Сташків запевнив присутніх, що до кінця
року планується додаткове надходження коштів, які
можна буде використати.
За результатами розгляду вказаного питання прийнято рішення, де передбачено розподіл субвенції
з державного бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
в сумі 2,2 млн грн, яка буде спрямована на ремонт
об’єктів соціально-культурної сфери сіл:
1. Капітальний ремонт БК (дах) с. Шульганівка – 150
тис. грн.
2. Заміна вікон, дверей Кривеньківської ЗОШ І – ІІ
ступенів – 200 тис. грн.
3. Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в с. Босири – 25 тис. грн.
4. Реконструкція вуличного освітлення в с. Сокиринці
– 30 тис. грн.
5. Капітальний ремонт ФАПу в с. Коцюбинчики – 320
тис. грн.
6. Капітальний ремонт БК с. Сосулівка – 150 тис. грн.
7. Капітальний ремонт даху та частини фасаду будинку
культури с. Стара Ягільниця – 200 тис. грн.
8. Капітальний ремонт клубу с. Капустинці – 75
тис. грн.
9. Будівництво спортивного залу Чортківської ДЮСШ
по вул. Залізничній – 705 тис. грн.
10. Закупівля комп’ютерів (17 шт.) для Чортківського
КРЦПМСД – 140 тис. грн.
11. Капітальний ремонт БК у с. Скородинці – 205
тис. грн.
Затверджено виділення коштів на придбання ліків
для орфанних хворих в сумі 93,3 тис. грн, погашення заборгованості за електроенергію комунальних
установ медицини та освіти в сумі 222 тис. грн,
співфінансування, реконструкції та капітального
ремонту об’єктів за рахунок фонду регіонального
розвитку в сумі 904 тис. грн:

№
з/п

Найменування
інвест. програми
і проектів регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид
робіт для проектів будівництва

Кошторисна вартість
об’єкта,
тис.
гривень

Районна
рада

1

Реконструкція
БК (шатровий дах)
у с. Косів

944,589

2

Реконструкція
БК (заміна даху) в
с. Росохач

1243,119

98,624

150,0

3

Капітальний
ремонт БК у с.
Звиняч

297,892

36,128

20,0

4

Реконструкція
будівлі (шатровий
дах) Чортківської
ЦКРЛ, смт Заводське

2446,262

5

Реконструкція
будівлі дошкільного навчального закладу с. Нагірянка

1318,218

148,918

489,253

131,063

Сільська
рада

40,0

–

125,0

Одним із питань порядку денного було визнання повноважень депутата Чортківської районної ради сьомого скликання О.М.Шевчука, який поповнив ряди
депутатів.
Також на пленарному засіданні депутат, керуючий
справами виконавчого апарату районної ради Тетяна
Яблонь проінформувала про результати розгляду звернень, що були прийняті на попередніх пленарних засіданнях районної ради та направлені у вищі ешелони
влади. Із зазначеними листами громадяни можуть ознайомитися на офіційному сайті районної ради.
Приємною подією на пленарному засіданні районної
ради стало нагородження депутатом Тернопільської обласної ради Василем Вислоцьким від імені голови обласної ради Віктора Овчарука начальника відділу освіти
райдержадміністрації Ірину Гульку цінним подарунком
за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий
внесок у виховання дітей і молоді та з нагоди Дня матері.
На завершення Віктор Шепета подякував депутатам
за плідну працю та закрив II пленарне засідання XI сесії
Чортківської районної ради.
Публікацію підготовлено
та надано Чортківською районною радою

Пошанування

Нагорода за сумлінну працю
«Чим наполегливіше ви працюєте, тим більш успішнішим ви стаєте», – казав Гарі Плеєр, один із
найвидатніших гольфістів в історії. Так, минулого тижня, на засіданні сесії районної ради начальник
відділу освіти райдержадміністрації Ірина Гулька отримала від депутата обласної ради Василя
Вислоцького нагороду за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у
виховання дітей і молоді та з нагоди Дня матері цінний подарунок (наручний годинник) і чарівний букет
квітів. Розпорядження з даного приводу підписав голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.
Василь Вислоцький за мить до вручення охарактеризував позитивні напрацювання в галузі освіти
за період керівництва Ірини Гульки, а саме: постійне волонтерство освітян району, направлене на
підтримку української армії та потребуючих мешканців прифронтової території; виховання патріотичної учнівської молоді; покращення матеріальнотехнічної бази шкіл району та ряд інших досягнень.
Ірина Гулька опісля привітань депутата обласної
ради дописала на своїй сторінці у ФБ: «Приємно і
водночас відповідально. Це оцінка роботи усієї нашої районної освітянської родини, адже без хорошого тилу і підтримки неможливо досягати успіхів
і бути достойним керівником. Щира дяка за поцінування нашої праці обласному керівництву та
моїм колегам-освітянам! Разом – ми сильні!».
Вітаємо колегу зі заслуженою винагородою і бажаємо подальшого самовираження в улюбленій
праці та визнання!
				 Ірина ГОСОВИЧ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

16червня. Тривалість дня – 16.26. Схід – 4.46. Захід – 21.12. Іменини святкують Максим, Юліан

Соціум 3
Із робочим візитом

Топ-тема

Степан БАРНА: «Перевірка об’єктів,
куди вкладаються державні кошти,
допомагає попереджувати зловживання»
Минулого тижня з робочим візитом у Чортківському районі побували керівники області – Степан
Барна і Віктор Овчарук.

9 червня відбулася робоча поїздка
голови обласної державної адміністрації Степана Барни у Чортківський район, де керівник області
цікавився проблемами місцевих
жителів, оцінював стан закладів соціальної сфери у смт Заводське та
визначав пріоритетні питання, що
потребують першочергового вирі-

можні підготувати висококласних
фахівців, а рівень отриманих знань
і навичок у свою чергу забезпечить
молодим спеціалістам гідний старт
для кар’єри, – зазначив Степан
Барна. За його словами, цього року
Тернопільщина забезпечить регіональне замовлення на підготовку
щонайменше 1,5 тис. учнів ПТУ.

шення. Супроводжували керівника
ОДА і голову обласної ради Віктора
Овчарука та інших обласних керівників голова райдержадміністрації
Михайло Сташків, голова районної
ради Віктор Шепета, перший заступник голови РДА Іван Заболотний, депутат обласної ради Василь
Вислоцький, а також керівники медичної галузі району та інші представники райдержадміністрації.
Для початку Степан Барна завітав у Чортківське вище професійне училище (смт Заводське), на
базі якого з нового навчального
року відкривається ще одна спеціальність – тепер у навчальному
закладі будуть готувати монтажників санітарно-технічних систем
і устаткування. Шановані візитери перерізали червону стрічку та
оглянули навчальні кімнати. Як
підкреслив під час урочистого заходу голова ОДА, політика обласної адміністрації в галузі освіти має
дві пріоритетних складових: якість
надання освітніх послуг і трудова
зайнятість випускників.
– Професійно-технічна освіта в
Тернопільській області буде функціонувати доти, доки буде запит на
спеціалістів, яких готують наші заклади, доки послуги випускників
будуть котуватися на ринку праці. Нам сьогодні потрібні ті, хто
працюватиме на полі, за верстатом, хто відбудовуватиме військові частини, хто встановлюватиме
енергозберігаюче обладнання, хто
підніматиме економіку краю. Я
глибоко переконаний, що навчальні заклади Тернопільщини спро-

Важливим є те, що відкриття нової спеціальності у Чортківському
ВПУ відбулося в рамках реалізації
пілотного проекту з модернізації
підготовки робітників за трьома
професіями в 25 професійно-технічних навчальних закладах України.
За словами директора закладу Олега Іванілова, спеціальність «монтажник санітарно-технічних систем та
устаткування» доволі перспективна
і, поки що, єдина в Тернопільській
області. Набрати планують близько
30 осіб, наразі документи подали понад десяток абітурієнтів.
– Зарахування відбувається на
базі 9-ти класів за результатами
співбесіди, ЗНО здавати не потрібно. Навчання є безкоштовним
і студенти отримуватимуть стипендію. Також близько 30 осіб плануємо набрати на цю спеціальність з
числа тих, хто закінчив 11 класів
– вони навчатимуться рік, – зазначає директор Чортківського ВПУ.
– Окрім підготовки молодих фахівців, цей новий навчальний центр
дасть змогу здійснювати професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації
дорослого населення, – зауважив
Олег Іванілов.
На створення навчально-практичного центру, модернізацію та
оновлення матеріально-технічної
бази з державного бюджету виділено 628 тис. грн. Крім цього, з обласного бюджету додатково заплановано виділити 600 тис. грн для
здійснення ремонтних робіт.
Випускники за спеціальністю
«монтажник санітарно-технічних

систем та устаткування» займатимуться обслуговуванням котлів і
каналізаційних мереж, встановленням опалювальних систем, «теплої
підлоги» та іншими видами робіт у
рамках все більш активного запровадження в Україні енергозберігаючих технологій.
Відтак керівники оглянули приміщення корпусу центральної комунальної районної лікарні, в якому заплановано провести реконструкцію
будівлі за рахунок коштів субвенції
з Державного фонду регіонального
розвитку. Проект на суму майже 2,5
млн грн передбачає встановлення
шатрового даху, утеплення горищного поверху, заміну дерев’яних вікон і дверей на енергозберігаючі та
низку інших ремонтних робіт.
– В останні роки ми маємо безпрецедентну допомогу від держави
– це і кошти Фонду регіонального
розвитку, і субвенції різних видів.
Про що це свідчить? Про те, що в
державі повернулися обличчям до
людей – і Президент, і Уряд розуміють потреби жителів не тільки
великих міст, а й областей, районів,
сіл. Яке наше завдання тут, на місці? Забезпечити співфінансування
– тобто власний місцевий внесок,
і подбати, щоб усі кошти були використані максимально ефективно.
Ось такі виїзди – це систематичний контроль. Оглядаючи об’єкти
до початку робіт і в процесі – це
можливість попередити зловживання, адже нам потрібен прозорий
процес і якісний результат, – зазначив Степан Барна.
Опісля керівники ознайомилися
із завершенням реконструкції шатрового даху Заводської ЗОШ І –
ІІІ ступенів і зробленим капітальним ремонтом по вул. Галицькій,
що є центральною у смт Заводське.
На завершення у малому залі засідань районної ради Степан Барна
провів нараду з питань додаткових
збільшень надходжень коштів до
місцевих бюджетів. На нараді були
присутні представники чотирьох районів – Гусятинського, Борщівського, Заліщицького та Чортківського,
керівники об’єднаних територіальних громад області, районні та обласні податківці. Основні питання,
що розглядалися, – як наповнювати
бюджет та які кроки потрібно зробити для того, аби цей фонд тільки
зростав.
Присутні на нараді голови РДА
та об’єднаних територіальних громад зробили певні висновки щодо
наповнення місцевих бюджетів і
мали можливість поставити податківцям хвилюючі запитання.
Іванна ВЕНГЕР,
головний спеціаліст відділу
організаційної роботи та
внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації
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Україна – з безвізом
Цьогоріч 11 червня набув чинності безвізовий
режим України з ЄС.
Ця тема дуже бурхливо обговорюється чи не всіма українцями, які майже дослівно переказують висловлення нашого Президента Петра Порошенка:
«Сьогодні кожен українець може випити фантастичну каву у Братиславі, полетіти лоукостом у Варшаву,
відвідати Віденську оперу...».
З приводу цього кореспонденти районки провели
невеличке бліц-опитування серед перехожих Чорткова, при цьому наголошуючи: чи справді КОЖЕН
українець має змогу подорожувати Європою(?).
Та перед цим ми завізитували до завідувача
Чортківського районного сектора УДМС України
Іллір’яна Сваричевського, щоби дізнатися, як на
часі проходить оформлення документів, вироблення
закордонних паспортів і загалом – про застосування
механізму безвізового режиму. Детальніше про це
читайте у наступному номері нашої газети, оскільки
це обширна окрема тема.
А втім, навідалися й до туристичного агенства
«Поїхали з нами», де довідалися про те, скільки
коштів потрібно затратити, щоби відправитися, наприклад, до Праги (Чехія). Турпакет «Три щасливих
дні до Праги», що включає грошові витрати на проїзд (туди і назад), медичну страхівку, проживання
в тризірковому готелі (зі сніданками), коштує 3648
грн, а ще: 557 грн 32 коп. – виготовлення біометричного паспорта, не менше 100 Є на дешевий
перекус (обід, вечеря); про екскурсії та придбання
сувенірів на згадку ми вже й не говоримо. Загалом
– близько 6650 грн.
Отож, запитання: що для Вас «безвіз», чи справді
КОЖЕН українець має змогу вирушити у подорож?
Михайло і Дарія, подружжя пенсіонерів, чортківчани: «За вищу освіту, за 40 літ праці за фахом
держава нас «винагородила» пенсією в 1,5 тис. грн.
Оплативши комунальні послуги, відклавши на продукти харчування (про придбання одягу навіть і не
говоримо), залишаємося на грошовому мізері. Яким
чином у таких обставинах ми можемо поїхати на
філіжанку кави до Європи?! А Віденська опера для
нас – захмарність. Хоча, можливість є при умові:
«покласти зуби на полицю», відмовитися від світла,
води і газу… Тоді вже й подорожувати буде нікому».
Леся, 35 років, працівник культури, м. Кам’янецьПодільський: «Будь-яке запровадження, що йде від
уряду, має дві сторони медалі. Негатив: мінімальна
зарплата; виготовлення біометричного паспорта –
задоволення не з дешевих; високі ціни абсолютно
на все – і на цьому ще не ставиться крапка. Та й
стовідсоткової гарантії немає, що на кордоні в людини не виникне жодних проблем, які перекриють
виїзд з України. А позитив вбачаю лише один – немає тяганини із оформленням візи. Про безвіз для
кожного (!) можна буде говорити лише при доволі
забезпеченому житті кожного (!)».
Микола, 70 років, пенсіонер: «Що з ним, що без…
Для чого так галасувати верховенству?! Хто їздив за
кордон, той і далі їздитиме, а хто за все своє життя
навіть моря не бачив, той і зараз тим більше неспроможний дозволити собі кудись відправитися на
відпочинок. Хіба що в свій садок коло хати… Вони
(мужі наші) хай би про простий народ подбали, бо
відбирають вже останнє (зароблене кров’ю і потом)
від нас».
Софія, 35 років, чортківчанка, у відпустці по догляду за дитиною: «Це просто плювок в обличчя
мільйонам українців! Цинізм і брехня! Ось кілька
цифр: середня вартість філіжанки кави в Європі –
4,5 Є, на квиток до Віденської опери – 100 Є, середня зарплата в Україні – 155 Є, пенсія – 41 Є, «міні
малка» – 110 Є… То зможе КОЖЕН здійснити те,
про що з втішністю заявляв президент?!».
Назарій, 20 років, студент з Івано-Франківщини:
«Це класно! Тепер матиму змогу вільно подорожувати. І хоч сам іще не заробляю, бо вчуся, та, гадаю,
батьки допоможуть це здійснити. Оскільки у них є,
нехай і невеликий, та все ж власний бізнес».
Марія, 55 років, волонтерка: «Не КОЖЕН! НЕ поїдуть, НЕ поп’ють кави, НЕ послухають оперу ті, кого
вбили на війні, яку наші олігархи, урядовці на чолі з
президентом ніяк не хочуть закінчити, бо на ній же і
наживаються. Ті, кого передчасно не стало «завдяки»
необдуманим реформам, ті, кого «добивають» високі
тарифи, податки і ціни на необхідні речі, продукти,
ліки. Штучна ейфорія скоро закінчиться».
Отож, опісля таких висловлювань хочеться до
слова КОЖЕН добавити уточнення: заможний (!)
українець, і аж ніяк не всі при такому зубожінні
українського народу.
А втім, шановні читачі, якщо маєте бажання висловити свою думку з приводу цього, пишіть, дзвоніть, заходьте.
Тетяна ЛЯКУШ

17 червня. Тривалість дня – 16.26. Схід – 4.46. Захід – 21.12. Іменини святкують Мефодій, Митрофан, Северин
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«НП»

Коротко

На залізничній станція Ягільниця
«горіли» цистерни

Пошанівок в родинному селі

Урочиста академія з нагоди відзначення 100-літнього
ювілею від дня народження преосвященного владики
Софрона Дмитерка – ісповідника віри, справжнього
велета духу, провідника підпільної УГКЦ – відбувалась минулої неділі в його батьківському с. Бичківці.
Спогадами про владику Софрона, що свого часу уділяв йому дияконські свячення, поділився правлячий
архієрей Бучацької єпархії, преосвященний владика
Димитрій Григорак. Знаний у нашому краї народний

аматорський хор «Благовіст» Церкви Непорочного
Зачаття Пречистої Діви Марії під орудою Володимира Корчака представив кращі зразки духовної музики
українських та зарубіжних композиторів. Атмосфера
справжньої духовності панувала в залі під час виступу
отця Вітольда Левицького, що прибув із м. Долина
Івано-Франківської області. Мали слово Бичківський
сільський голова Володимир Драбинястий та протосинкел Бучацької єпархії УГКЦ отець Володимир
Заболотний. Захід завершився спільним виконанням
духовного гімну-молитви «Боже, великий єдиний».
Ольга ФУЧИЛО,
ведуча заходу, викладач Чортківського
гуманітарно-педагогічного коледжу
ім. О.Барвінського

На щастя, це були лише командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного
захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Тернопільської
області (проходили 14 червня). Але час сьогодні такий, що потрібно бути завжди напоготові, аби
адекватно і правильно реагувати на різного роду надзвичайні ситуації. Адже у такому випадку кожна
хвилина може коштувати чийогось життя.
деться евакуація потерпілих, мешканців геріатричного відділення, де
перебувають люди з особливими
потребами, яким надається перша
медична та психологічна допомога; експлуатаційна бригада району
електромереж проводить відключення від електропостачання прилеглих
будинків; працівники газового господарства перекривають пересувні
засувки розподільчого газопроводу;
міжміськрайвідділу обласного лабораторного центру здійснюють відбір проб грунту та повітря на вміст
шкідливих речовин та проводять
відбір води з водозабору та громадських колодязів тощо.

За часи незалежної України подібні масштабні навчання із залученням усіх аварійно-рятувальних
служб, матеріальних резервів та
людських ресурсів, з максимально
наближеними умовами до реальних

Михайлом Сташківим було негайно
скликано позачергове спільне засідання місцевих комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій і з питань
евакуації населення. Керівник кож-

Відзнака з чортківською «пропискою»

«Вітаємо нашого студента, який для конкурсу
«Видатні українці Канади від O.W.L. Open World
Learning» зняв відео про п. Зеню Кушпету, засновницю спільнот Джерело, Лярш-Ковчег, Емаус на
території України. Андрій Синишин виграв стипендію, що покриває вартість інтенсивної програми з
вивчення англійської мови. Бажаємо натхненного
навчання!» – це публікація зі сторінки філософсько-богословського факультету Українського католицького університету у Львові, де навчається наш
земляк. До слова, в конкурсі брало участь понад 500
учасників, а про перемогу студента родом з Чорткова голосять чимало інтернет-сайтів. Публікацію авторства Андрія про волонтерку п. Зеню цьогорічної
зими публікував і «Голос народу».

І знову – перемога

Нещодавно в Тернополі, на базі ВПНЗ «Медичний коледж», проходив ІІ (обласний) заключний етап
олімпіади з біології серед студентів ВНЗ І – ІІ рівнів
акредитації – з’їхалося 18 учасників. Студент І курсу
спеціальності «Початкова освіта» Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського Іван
Василькевич гідно представив навчальний заклад, здобувши перемогу (диплом ІІ ступеня). Це – результат наполегливої співпраці з викладачами біології Т.Парасюк
та О.Окіпною, який довів, що успіх приходить до тих,
хто вміє використовувати свої можливості.
Любов КОСТИШИН,
голова П(Ц)К природничих дисциплін Чортківського
гуманітарно-педагогічного коледжу
ім. О.Барвінського

Музичні дарунки

Дитяча музична школа у с. Джурин функціонує в
селі вже 38 років, де навчаються діти селян зі Джурина,
Полівців, Палашівки, Джуринської Слобідки. Сьогодні
музичну освіту здобувають 54 дівчат і хлопців, а за всі
роки вже випущено понад 200 здібних до музики молодих людей, в чому безперечна заслуга колективу викладачів – Тетяни Шеремет, Тетяни Будневич, Світлани
Волкової, Ольги Коцюк, Ірини Шеремет, Наталії Мороз. Школа періодично влаштовує творчі звіти перед
громадськістю – їх ініціатор директор школи Мирон
Шеремет. Ось і недавно в плині такого звіту виступали
дитячий хор, ансамбль бандуристів, духовики, танцюристи, ансамбль викладачів, дитячий хор, солісти Ірина Кушнір, Віра Мазур, Ольга Конопельська.
Іван БІЛИК,
позаштатний кореспондент «Голосу народу»,
с. Джурин

на Чортківщині проводилися вперше.
Захід поділявся на два етапи: теоретичну частину та практичну, кожна з яких має важливе значення.
Отримавши відповідну ввідну (о
13-й год. 00 хв. на залізничній станції Ягільниця під час проходження
вантажного потягу у складі 32 цистерн дев`ять зійшло з рейок, з яких
5 загорілося і вибухнули, відбулася
розгерметизація ще 4-х; внаслідок аварії опіки отримали 15 осіб,
що перебували на пероні; в небезпечну зону потрапляє геріатричний
будинок, де перебуває понад 30
осіб, близько 120 житлових будинків (орієнтовно 840 осіб) селища
Нагірянка), керівником навчання – головою райдержадміністрації

ної служби цивільного захисту доповів про її готовність до ліквідації
наслідків НС. На місце події негайно було відправлено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
що розгорнув свою діяльність у Нагірянській сільській раді.
Звичайно, більш яскраво виглядала практична частина навчань,
коли під завивання сирен до місця
події примчали три автоцистерни
з пожежно-рятувальними підрозділами, що приступили до гасіння
вогню; водночас прибувають бригади екстреної медичної допомоги,
що надають допомогу потерпілим
(за статистів виступали студенти
медколеджу та місцевих бюджетних
установ), працівники поліції, які забезпечують оточення зони НС. Ве-

По закінченні навчань заступник
директора департаменту організації
заходів цивільного захисту ДСНС
України Василь Скакун та начальник управління ДСНСУ в Тернопільській області Віктор Маслей
дали високу оцінку злагодженим
діям усіх рятувальних служб цивільного захисту населення району.
Поряд з цим голова райдержадміністрації Михайло Сташків зауважив, що робота у даному напрямку
за роки незалежності практично не
проводилася, тому все доводиться
відновлювати практично з нуля.
Нам залишається сподіватися на
те, щоб подібне ніколи не траплялося у нашому повсякденному житті.
А якщо, не приведи Господи, стане
реальністю, своїми вмілими діями і
напвиками, набутими під час таких
навчань, бути готовими до усунення надзвичайних ситуацій у найкоротші терміни і з мінімальними
затратами матеріальних та людських
ресурсів.
Любомир ГАБРУСЬКИЙ,
фото автора

ДТП

У нічній аварії розбився депутат Олег Барна
Автопригода мала місце пізно ввечері
14 червня у Києві на площі Перемоги.
Автомобіль Skoda Superb, за кермом якого, як свідчать соцмережі, перебував народний обранець О.Барна, в’їхав у трамвай.
У результаті ДТП трамвай зійшов з рейок,
у свою чергу автівка перетворилася на купу
металобрухту. Нардеп у терміновому порядку
був шпиталізований. За повідомленням сайту
ТСН, що зв’язався телефоном із потерпілим
О.Барною, останній про свій стан здоров’я
не повідомляє, слабким голосом віджартовується, що нібито «має нежить». Загалом запевняє, що «все нормально», проте має залишатись ще деякий час під наглядом лікарів.
Скільки саме пролежить у лікарні, депутат не
уточнив.
Ще близько 4-ї по обіду того ж дня пан Олег забіг на хвилю до нашої редакції. Казав, що дуже попішає у Тернопіль, увечері вирушає на Київ, а вже
звідти має їхати до Волновахи…

18 червня. Тривалість дня – 16.26. Схід – 4.46. Захід – 21.12. Іменини святкують Ігор, Костянтин, Маркіян. День медичного працівника

Побажаємо народному обранцю від нашого округу якнайшвидшого одужання й надалі плідно працювати на благо Тернопілля та всієї України.
Фото з соцмереж
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Вітання

До дня медичного працівника
У неділю – День медичного працівника

Шановні медичні працівники!
Ваше професійне свято – День медичного працівника – чи не
найшановніше у суспільстві. Свято людей, які присвятили себе
благородній та нелегкій праці – збереженню життя та здоров’я
кожного громадянина, а відтак і цілої держави.
Праця лікарів, медичних сестер, санітарок нелегка, але вона, безперечно, почесна. Ви несете на собі величезний тягар чужого болю
та відповідальності, адже у ваших руках — людські життя. Професія, яку ви обрали, заслуговує на найвищу похвалу, захоплення
і повагу.
Зі святом вас! Прийміть сердечну подяку за віддану працю, безмежне милосердя, професійність та лікарську честь. Нехай праця
на благо українського народу приносить задоволення, а кожен день
життя наповнюється людськими радощами, щастям і любов’ю!
Низький уклін та глибока вдячність за вашу вірність клятві Гіппократа, за працю, за щире і щедре серце, яке наповнене любов’ю та
співчуттям до кожного пацієнта. Бажаємо вам особистого щастя,
успіхів у складній, але благородній справі. Миру вам, вашим родинам та всій Україні!
Голова
райдержадміністрації
Михайло СТАШКІВ

Шановні представники галузі
охорони здоров`я
Колиндянської громади
та Чортківського району!
Медпрацівник – дуже відповідальна професія, де ви демонструєте всім
свої навички, повертаючи людям радість і здоров’я. Тому день медичного працівника – це найважливіше і
необхідне свято. Саме сьогодні ми вітаємо найцінніших людей, яким довіряємо своє здоров’я. Нехай ваші пацієнти будуть завжди щасливі і вдячні
вам. Нехай ніколи вас не торкнуться
біди і печалі, а супроводжують тільки
успіх і радість. Глибоко вдячні вам за
сумлінну працю, витримку і вміння
дарувати людям радість життя!
Зі святом!

Голова
районної ради
Віктор ШЕПЕТА

Зі щирими вітаннями – сільський
голова Колиндянської сільської ради
Роман КЛАПКІВ

Погляд зблизька

Не існує мети вищої,
ніж дати можливість людині
пройти свій життєвий шлях без хвороб
Саме медичний працівник першим кидає виклик недузі, допомагає побороти її наперекір смерті.
Вітаємо вас, медичні працівники, з професійним святом!
У переддвер’ї Дня медичного
працівника, який цьогоріч припадає на 18 червня, ми, кореспонденти районки, завітали до
Чортківської районної поліклініки. Звичайно ж, медичну родину

сповнює багато справжніх ангелів-хоронителів, та попрямували
ми саме до дитячих лікарів-спеціалістів. А спонукою до цього
стали численні позитивні відгуки
вдячних пацієнтів. Та при зна-

йомстві перш за все хотілось дізнатись про наших візаві не лише
як фахівців (людей у білих халатах), а ще й зазирнути, бодай би
крадькома, у їхнє життя поза роботою.

Ця миловидна молода пара притягує позитивом

Їхні кабінети – поруч. Дітвора,
очікуючи на прийом лікаря, охоплена неабияким острахом, адже
таке відвідування у маленьких
пацієнтів здебільшого асоціюється з болем. Та коли хлопчаки й
дівчатка переступають поріг кабінету, то їхній переляк ураз відступає.
Її усмішка осяяна ніжністю й
щирістю, а його, на перший погляд, суворість вселяє упевненість в тому, що цьому лікарю
можна довіритися, і все буде гаразд.
Знайомтесь, подружжя НАГІРНИХ. Тетяна – лікар-оториноларинголог (ЛОР); Андрій – ортопед-травматолог.
Пані Тетяна (чортківчанка), закінчивши Чортківський державний медичний коледж, вступила
до Тернопільського медуніверситету ім. І.Я.Горбачевського. Там
і познайомилася з Андрієм (він
родом із Львівщини). Вони –
однокурсники і водночас одногрупники. До речі, цьогоріч літня
пора вдарувала їм потрійне (як у
тому смачному кавовому напої
«3 в 1»: енергія, насолода, феєрія) свято: День медика, зустріч
випускників медуніверситету (14
червня – 10 років) і 14 липня –
10-річчя подружнього життя.

З певною сором’язливістю говорили, що почуття (коли щось
там, у серці, «торкнуло») зародилися не відразу. Спочатку
було спілкування, як зазвичай
в одногрупників, яке потім помережилося міцною дружбою, а
відтак, на п’ятому курсі зрозуміли, що порізно жити і працювати
– це існування. Тож інтернатуру
проходили вже разом як молоде
подружжя. Два лікаря в сім’ї для
Андрія і Тетяни – це найоптимальніший варіант життєдіяльності (всупереч законам фізики,
коли два плюси дають негативний заряд). Адже хто як не лікар
лікаря зрозуміє специфіку цієї
фахової роботи: і нічні виклики,
і, так би мовити, позаурочна турбота за пацієнтами, і непередбачувані обставини як для медпрацівника. І навіть у вільний поза
роботою час, коли максимальна
увага приділяється 8-річному
синочку Євгенові, вони все ж
не відкидають теми медичного
спрямування, бо особисте життя
й медицина (обрана за покликанням) – це міцна сув’язь спільних
інтересів. А вихідні проводять
усім сімейством (хоча таке не так
уже й часто трапляється) разом із
друзями, здебільшого виїжджаючи на природу. Вважають це най-

кращим відпочинком.
Позитивним життєвим зарядом вони неодмінно діляться з
маленькими пацієнтами. І при
цьому ж засвідчують, що працювати з дітьми надзвичайно важко.
Адже кожен потребує окремого
підходу, не сталого і традиційного. Найважливіше у роботі дитячого лікаря – це викликати до
себе довіру, віднайти особливий
індивідуальний контакт. Бо навіть усмішка та жартівливість не
завжди покривають ту боязкість
дитини перед металевим медичним інструментарієм, який необхідно застосувати при огляді. Направду, серце щемить (мовляли з
присмаком батьківської любові
Тетяна й Андрій) від дитячого плачу, крику, та жаль у критичних ситуаціях зовсім недоречний, доводиться, як кажуть,
відключати в собі маму і батька, деколи зробити й боляче (бо
від цього нікуди не подінешся),
щоби врятувати здоров’я дитини.
Та втіха приходить із позитивним результатом, усвідомлюючи,
що старання та наполегливість
не були даремними.
А наприкінці розмови подружжя зізналося в тому, що у них
була можливість виїхати працювати за кордон, але взяла верх
стала позиція Андрія: хто ж лікуватиме українців, працюватиме
для України, тим самим підіймаючи її до європейського рівня,
коли всі спеціалісти шукатимуть
кращого життя на чужині?! У
цьому риторичному запитанні
чітка відповідь зрозуміла.
***
Того дня нам вдалося поспілкуватися ще з одним подружжям
медиків. Та вдаємося до журналістських хитрощів, протягуючи
інтригу… Висвітлення погляду
зблизька читайте, шановні прихильники районки, в наступному
номері газети.
Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

З вагомими
досягненнями
та надією в майбутнє
За доброю традицією у третю неділю червня
відзначається День медичного працівника
(цьогоріч припадає на 18 червня) – одне з
небагатьох свят, яке не втратило свого значення
через політичні або економічні мотиви.
Своє професійне свято медики Чортківської центральної комунальної районної лікарні зустрічають
з вагомими досягненнями та з надією в майбутнє.
На даний час йде реформування медичної галузі, згідно з яким планується створення госпітальних округів із лікарнями першого та другого рівня
надання медичної допомоги. На виконання вимог
ч. 11 статті 35-2 Основ законодавства України про
охорону здоров’я та Постанови Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2016 р. за № 932 «Про
затвердження Порядку створення госпітальних
округів», пропозиції управління охорони здоров`я
Тернопільської облдержадміністрації 22 березня ц.
р. Кабінет Міністрів України затвердив межі госпітальних округів 11 областей та м. Київ, зокрема по
Тернопільській області чотири округи, в тому числі
Чортківський (південний) округ. Постановою Кабінету Міністрів передбачено, що Чортківський округ
буде об`єднувати у собі п`ять районів і одне місто
обласного підпорядкування: м. Чортків, Борщівський, Бучацький, Заліщицький, Гусятинський та
Чортківський райони. Отже Чортківська центральна комунальна районна лікарня має набути статус
лікарні другого рівня надання медичної допомоги.
Управління госпітальним округом буде здійснювати дорадчий орган, що знаходиться у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади – Госпітальна рада. До складу Госпітальної ради повинні
входити фахівці (медики), які напрацьовуватимуть
рішення, а вже депутати його ухвалюватимуть. Завдяки розумінню ходу медичної реформи з боку
усіх гілок районної влади, зокрема голови районної
ради В.М.Шепети та депутатського корпусу, голови районної державної адміністрації М.Ф.Сташківа,
міського голови В.П.Шматька і депутатів міської
ради у Чортківському районі сформована Госпітальна рада, що не можна сказати про сусідні райцентри. Дякуючи підтримці голови обласної державної адміністрації С.С.Барни, голови обласної
ради В.В.Овчарука, народного депутата України
О.С.Барни, депутатів обласної ради від нашого району В.М.Вислоцького, Л.С.Білика, В.С.Градового,
В.В.Заліщука, матеріально-технічна база центральної комунальної районної лікарні оновлена і повністю відповідає організаційній структурі та функції окружної (міжрайонної) лікарні інтенсивного
лікування другого рівня.
Лікарня організовується для обслуговування населення близько 304,5 тис. осіб, з них 104,9 тис. міських та 199,6 тис. сільських жителів.
У структурі лікарні збережені вузькоспеціалізовані
стаціонарні відділення, яких немає у лікарнях районів передбачуваного госпітального округу, а саме:
хірургічний з урологічними ліжками, травматологічний, офтальмологічний, кардіологічний, ЛОРвідділ, анестезіологічний з ліжками інтенсивної терапії, акушерський, гінекологічний, інфекційний,
педіатричний, ендокринологічний, неврологічний,
відділ переливання крові, лабораторний. Постійно
спостерігається потік пацієнтів на стаціонарне лікування із сусідніх районів, в середньому до 9001000 осіб щорічно. Лікарня є базою для навчання
студентів державного медичного коледжу та вищих
навчальних медичних закладів.
Освоєні нові технології лікування хворих: малоінвазивні операції з гінекологічною і хірургічною патологією, заміна кришталика методом факоемульсифікації і антиглаукомна операція з встановлення
Express-клапану фірми Алком, тромболізис при серцево-судинній патології, нові імпланти та пластини
LSP; металоостеосинтез довгих трубчастих кісток
блокуючими інтрамедулярними стержнями, стержні профілактичні для фіксації кісткових відламків
нижніх кінцівок і тазу, які роблять тільки на рівні
обласних закладів.
Адміністрація центральної комунальної районної
лікарні, районна профспілкова організація бажають
шановній медичній родині міцного здоров`я, благополуччя, родинного затишку, професійних успіхів і
людської шани. З вірою і впевненістю, відданістю
клятві Гіппократа прямуйте в майбутнє, направляючи усі зусилля на допомогу хворим задля збереження життя і зміцнення здоров`я населенню району. І
нехай ваша доброта, турбота, милосердя, щедрість
душ, щоденна сумлінна наполеглива і нелегка праця
повернуться до вас сторицею.
Роман ЧОРТКІВСЬКИЙ,
головний лікар Чортківської ЦКРЛ, заслужений
лікар України, організатор охорони здоров`я
вищої категорії
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У Старій Ягільниці – червень

І його посланці – пломінкі маки – яскравим усміхом торжествуючого літа радісно стрічають нас на узбіччях
вздовж гостинця. А він традиційно, як мовиться, залишає бажати кращого…

Що ж за означенням?

– Нам би ще хоч з рік радянської
влади, то були б закінчили школу, зробили би дорогу до Чорткова через поле
– тих п`ять кілометрів, – ось так в тему
відразу й резюмує один зі староягільницьких позаштатних авторів «Голосу
народу», колишній педагог з довголіт-

канців. Однак у школі навчається
лише 45 учнів (а розрахована на 150!).
У дитсадку за списком – сімнадцятеро
дошкільнят. Рейсовий автобус курсує
п`ять разів на день, заходячи й до сусідньої Черкавщини, дотичної до Старої Ягільниці насамперед опікою тієї ж
сільської ради. До слова, в Черкавщині
мешкає 98 селян, є троє школярів (навіть багатодітна сім`я, де виховується
п`ятеро діточок), однак наразі немає
жодної крамниці. Трудова зайнятість –
не те, що помірна, можна сказати – в
мінусах. Бо, за словами війта, тих, хто
працює в місцевому ПАП «Довіра»,
легко перелічити на пальцях рук. Дехто
доїздить до Чорткова – на хлібозавод,

Ягільниці – то прямісінький зв`язок
з обласним центром – потягом. Там і
зупинка є з павільйончиком для очікування, що прямісінько проглядається з
вікна сільської книгозбірні. Нас туди
припросив, було, той же сільський

казковими через наявність там власне
таких персонажів. Як-от на обійсті Петра Мельника. Бо поруч з його племінником, Павлом Мельником, котрий з
розряду отих, згадуваних вже одноосібників, гомоніли (та розповідь – в наступних публікаціях, староягільницьких сюжетах очікується). І там, і там
– будинки, обкладені плиткою, немов
вишиванкою. Й таких у селі багато. «А
чи освітлена Стара Ягільниця?» – поцікавились. До півста ліхтарів наразі
функціонує – почули від війта.
У Старій Ягільниці відчутніше, ніж
деінде, – видимий стик часів, навіть
епох: ось новітнім міні-тракторцем
проїхав вулицею господар Володимир
Опиханий. А он неподалік дрімає на
осонні в упряжі кінь – одвічний сільський трудяга-годувальник. Відтак наш
цифровий «упіймав», було, як запрягали коника, аби їхати на пасовисько доїти корів, у господі Камінських (про це
також в наступних публікаціях).

Стара – зовсім й не стара!

нім стажем Роман Критюк (відгукнувшись на наші запросини, він й завітав
на довірливу розмову з журналістами
до сільської ради). – А тепер вже все:
наша дорога ніколи асфальту не побачить, – підсумовує невтішно.
Сільський війт Петро Ревуцький тут
же конкретизує ось таку категоричність
Романа Кузьмича, мовляв, й справді:
тоді, в 1991-му, в селі вже «трудився»
бульдозер з дорожнього відділу, вже й
місточок, було, зробили, а потому… Ні,
нехай не сприйме читач наших співрозмовників за ортодоксів комуністичного минулого, це в жодному разі не
так – обидва справжні патріоти України, діяльні патріоти. Мабуть, через це
їм надміру й болить сьогодення українського села, кинутого на поталу, на
виживання?
Оте прикре словосполучення –
«як би вижити», властиве умам нинішніх односельців, не раз й не двічі
впродовж наших
відвідин повторюватиме Староягільницький сільський
голова. Коли мовитиме про найболючіше – відсутність
роботи. Про вимушене реформування соціальної сфери. Про
дисбаланс в функціонуючій податковій
системі стосовно тих,
хто обробляє землю.
І знову, і ще. А втім…
Спершу оглядово,
акцентами.
Стара
Ягільниця – село
невелике, проте й
немале: 513 меш-

новітнє підприємство «Борднетце –
Україна», щоправда, теж одиниці. Десь
до півста селян – в закордонних «вояжах»: Іспанія, Португалія, Польща.
Звісно, це – якісь інвестиції в розвиток ось цих сіл. Своєрідне явище для
Старої Ягільниці – наявність немалої, як нам
видалось, кількості одноосібників. Наразі їх в селі
60, цьогоріч, каже Петро
Ревуцький,
чисельність
більшатиме – адже завершується термін договорів
оренди землі й чимало селян (орієнтовно до сорока осіб) виходитимуть зі
своїми паями. Чому? Бо,
не маючи роботи, хочуть
господарити самі: орати,
сіяти, збирати врожай…
Частина вже й має власну
техніку, декотрі згруповані (земельний пай в селі
складає в середньому 3,26
га, хоча, звісно, є й 5-7,
а то й – 2,4 гектара). Це,
так би мовити, почуте. А побачене?

Спадщина і спадкоємці

Цвинтар у Старій Ягільниці – на невеличкім пагорбку і ще звіддаля біліє
доглянутістю всіх хрестів. «То у нас
традиція чи, може, й просто звичка
така: як на гробах своїх рідних підбілив, то вже вапно, що залишилось,
ніхто додому не несе, а неодмінно попідбілює там, де нікому доглянути»,
– доладно пояснює війт. Пасовиськ в
селі багато, через що в обійстях селян і
притримується немало худоби – самих
корів понад 70. «Проблема, що нема
кому молоко збирати, – то знову п. Ревуцький. – Було двоє заготівельників,
на цю пору один залишився, важко…
На день понад 600 літрів молока – просиш молодих – не допросишся…». А
до міста возити, на базар – невигідно,
адже дорога лиш коштує 15 грн.
З іншого боку, вигідь у Старій
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голова – для знайомства з її господинею Наталею Бабій, котра працює вже
9 років. Бо сільська бібліотекарка разом з директоркою будинку культури
Лілією Поповською – то
його, війтові, помічниці
та «праві руки»: коли в
селі влаштувати-провести
національне, патріотичне дійство тощо. Шість з
половиною примірників
книжок фонд бібліотеки
наразі складає, новинок
не бракує. «Хто читає
нині? – перепитує нас
бібліотекарка. – Сільська інтелігенція насамперед, ті ж ваші дописувачі Петро Палій, Роман
Критюк. Школярі – і
молодші, й старші. Ось,
видрукуване
почесним
мешканцем села Петром
Голінатим тут зберігається, поличка про визначного земляка Мирослава
Коцюлима є…».

Світло: символічне та реальне

Колективне господарство колись у
Старій Ягільниці носило-гордилося
іменем Т.Шевченка. Образ Кобзаря й
нині на найчільнішому місці: в книгозбірні – у вишиваному рушнику, перед СБК – в бронзі. Торік, як оповідає
Петро Мар`янович, коштом Фонду регіонального розвитку відремонтовано
фасад сільського вогнища культури,
цьогоріч передбачається дах перекрити

(до слова, днем перед тим рішенням
сесії районної ради для цього й виділено 200 тис. грн). І ще один гідний
пошанування намір: перед СБК має
постати пам`ятник Небесній сотні, вже
й місце облаштоване, виготовленням
клопочеться осібно директор «Довіри»
Олег Войцишин.
Милувались ми у Старій Ягільниці й поза нею доладно виробленими,
неначе аж «розчесаними» – без жодного тобі бур`янця! – селянськими городами, а ще садибами – чепурними,
любовно доглянутими, подекуди аж

Дитсадок у Старій Ягільниці, «Дзвіночок», функціонує цілий рік – і це похвально. Хоча й не так там велелюдно,
як хотілось би: на час наших відвідин
лише шестеро діток. Зазвичай, кажуть,
буває наполовину більше. У будівлі тій
садок на цю пору якраз шість десятків
літ гніздиться, зосередивши під своїм
дахом і галас, і мрії, й виколисані сни
багатьох поколінь вихованців. Кілька їх

за 16 літ праці вже випустила в світ (що
вже й своїх дітей бавлять) помічник
вихователя Надія Безпалько, з котрою
ми зазнайомились. «Фінансує садок
сільська рада – при наявності державної субвенції, – розповів сільський голова. – Цього року, за нестачі грошей
на оздоровлення, вирішили на сесії
сільської ради доплачувати з місцевих
коштів», – конкретизував принагідно.
І ще – що вікна в дитсадку замінено
на енергозберігаючі коштом сільського
бюджету (як і в СБК, до речі), а ще –
двері вхідні.
Під одним дахом з
дитсадком прижилася
й сільська медицина
– тамтешній ФАП, де
господинею – «сільська лікарка» Катерина
Камінська. Так і лише
так іменують цю молоду енергійну жінку
селяни, хоча перебувають ще й під опікою
сімейного лікаря Петра
Ославського,
котрий
іноді й двічі на тиждень приїздить до села.
Однак Катерина Ярославівна – найближче
до їх слабостей і болей:
будь-якої пори доби, в
свята чи вихідні. Що
найбільше турбує селян? Звісно, що: тиск,
серце, недарма тонометр – її нерозлучний друг. «Старші люди, – каже п. Катерина, – переважно додому кличуть,
бо не годні прийти. Хоча трапляються
різні ситуації…».
У ФАПі ми почули втішну інформацію: наразі в селі обліковано п`ятеро
вагітних жінок, отож, очікується стільки ж народжень. Значить, 2017-му судилося стати «ужинковим» роком для
села: адже торік лише одна дитинка
й народилась, було. «У 2013-му, щоправда, аж 9 народжень зафіксовано»,
– пригадує фельдшерка.
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Новинар

Сільський голова не обминув нагоди оприлюднити, що називається,
невдоволення реформуванням медичної галузі в плані села: он, був же намір скоротити 0,25 ставки санітарки
ФАПу. Та сільська рада гуртом вирятувала ситуацію, взявши ту посаду
на свій бюджет. Бо як же лікувальний
заклад та й без санітарки? Адже то –
не лише прибиральниця, а діяльна помічниця завідувачки…

Новація – то електрифікація & вказівники

На вулиці Ягільницькій в Чорткові
– крайній на південному
напрямку – завершуються
монтажні роботи зі
встановлення освітлення: там вже постали металеві опори
з оголовниками на
відстані 70 м одна
від однієї, проведено
електричні проводи.
Як наголосив Чортківський
міський
голова
Володимир
Шматько, за кошторисною документацією вартість робіт
складає 290,5 тис.

Легка важка ноша

Дорогою в мандрівці селом (попри
школу простували – підготовку до випускного вечора, що якраз минулої
п`ятниці, через дві години відтоді розпочинався, угледіли – всіх дев`ятьох
випускників, котрі якраз вальсували
на подвір`ї alma-mater) розговорилися ми з П.Ревуцьким, котрий війтом
у рідному селі загалом вже 15 літ (між
1991-1998 рр. і від 2009-го дотепер),
запитали, коли важче працювати було,
коли легше? І чому? «Найважче, – почули, – було
в 2015-му, коли тривала мобілізація на війну і доводилось власноручно вручати хлопцям повістки.

ворення. Принаймні тепер, у червні, коли довкола
п`янить м`ята і квітне чебрець…
– Церква давня, перевезена до нас з Тудорова, –
деталізує війт – А от дзвіниця вже нова, збудована

грн, а ось за договірною – значно нижча. Наміром,
за словами мера, передбачено дві мети: по-перше,
освітлення як загалом в`їзного шляху в місто з чернівецької траси, так і транспортного кільця (й задля
безпеки руху теж); по-друге – наступний монтаж
освітлення аж до кладовища й на ньому. Цей проект, як і два очікувані в недалекому майбутньому
– щодо вул. Січинського у верхньому мікрорайоні
міста та мікрорайону Бердо, ведуться й вестимуться
з нуля (тобто світла там досі не було). Буквально
позавчора на в`їзді з боку Ягільниці «прописався»
новенький вказівник – двомовний, з гербом Чорткова. Ідентичні, як стверджує п. Шматько, стрічатимуть гостей міста зі всіх чотирьох сторін – ще й
у напрямку з Тернополя, Білобожниці, Заводського.
Оновлення зазнають також усі міські дорожні знаки.
А в плані матеріальному… По-різному траплялося.
Бували часи, коли й на зарплату не було нічого, зовсім нічого…». Між тим, нам по-справжньому заімпонував чисто людський фактор: в телефоні війта
– номери буквально чи й не всіх односельців, така
собі база даних, що завжди під рукою: чи нужденного пенсіонера, чи багатодітної сім`ї…

Покров і совість села

А ось в самісінькому серці села каплиця з хрестом на честь скасування панщини сусідить з церквою, покладеною 1794 року. На храмовому подвір`ї
– немов маленький дендрарій: в лад до природних
витворів, приміром, тих же ошатних ялин – ще й
рукотворні дива. На пеньку при самісінькій брамі,
густо оброслому зеленню, примостився собі ангелик,
вітаючи кожного парафіянина. У будівлі церкви –
рясне поєднання стилів, така собі еклектика. Сільський голова пояснює: впродовж десятиліть засилля
атеїзму храм в селі було зачинено. Тож, діставшись

значно пізніше.
Доки
простували
Старою
Ягільницею,
аби
втрапити вже
на виїзд з неї
на ґрунтовий
шлях,
отой,
що полем і
значно коротший, угледіли
зліва капличку, де зазвичай
святиться йорданська вода. А відтак, вже цілком за
селом, – уславлену могилу борцям за волю – висипану ще 1941-го, в часі тодішнього проголошення
самостійності України, а новітніх часів, 1991-го, відновлену. «Освячували ми її 16 червня – ще до проголошення Акта Незалежності, – пригадав Петро
Ревуцький. – Виступав сільський хор, було дуже велелюдно і піднесено. Потому хтось мене спам`ятав:
«Гадаєш, ніхто не зауважив, як ти промовляв «Слава Україні!»?». Старші люди, котрі перебули багато
що, боялися, а мені, на ту пору 28-річному, та ще
й члену Народного Руху України, повірте, не було
страшно…».
У часі ось таких відряджень, потужних своєю
енергетикою, зазвичай спливає задля усвідомлення банальне: кожна місцина сильна життєписом,
історією, перебігом поколінь, котрі творять її. Так
і в Старій Ягільниці. Нам випало познайомитися
ще й з унікальним чоловіком – тамтешнім пасічником Петром Правецьким, угледіти милуючі око
молоденькі садки в Черкавщині. Однак про все – в
наступних публікаціях з тамтешньою «пропискою».
Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

дозволу 1989 року, селяни спішно використовували різноманітні
підручні матеріали, аби
чим швидше відродити
Божу домівку на своїй
вітцівщині.
У Черкавщині ж церковця недарма носить
ім`я Покрови Пресвятої Богородиці. Адже
знаходиться в такому
місці, улоговині, немов осіла втаємничено
в Господній долоні. І
видиво на тамтешній
храм
відкривається
згори, від гостинця,
якось враз – у сповитку затишку та умирот-

Німотна пам`ять

Рештки ось такого пам`ятного знака – мабуть,
хреста побачили ми в полях неподалік Джуринської
Слобідки. З яких часів «родом» цей німотний свідок давнини, «мешканець» урочища До Рудки, не
спромігся пояснити й Джуринський війт Михайло
Чвіль, котрий на ту пору проїздив разом з нами.
Гадає, або з епохи Українських січових стрільців,
або Української Галицької Армії, одне слово, часів
національно-визвольних змагань. «Тут ,– каже війт
принагідно, – ще й такий високий насип був». Землі довкола розорали, а пам`ятку зоставили. Може,
комусь з дослідників рідного краю щось відомо про
цей хрест? Повідомте, надрукуємо.

Де привільно худобі

Впізнаєте? Та це ж – Алея Героїв у Нагірянці,
про котру не так давно (наприкінці квітня) голосив, було «Голос народу». Що заростає та територія,
колись облагороджена після стихійного сміттєзвалища, навіть освячена й засаджена маленькими
ялицями й туями, самшитом, ялівцем, берізками та

дубами… А нині що? Колишуться буйногриві трави
(вже й вищі за присохлі саджанці), алея ж перетворилась на зручне …пасовисько.
Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
і Любомира ГАБРУСЬКОГО
21 червня. Тривалість дня – 16.27. Схід – 4.46. Захід – 21.13. Іменини святкують Василь , Єфрем, Зосим
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№ 24 (8625), 16 червня 2017 року
19 червня, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 23.50 Вiд першої
особи
07.20, 23.25 На слуху
08.45 Свiт он лайн
09.00 Х/ф «Цiна солi»
10.30 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11.20 Д/с «Нацiональнi
парки»
12.15 Баклани на
Балкани
13.25 Борхес
13.50 Т/с «Анна Пiль»
15.20 Х/ф «Вiчнi таки»
16.50 Говорiть один з
одним. Ада Роговцева
17.50 Вiкно в Америку
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших
вуст
19.00 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Д/с «Порятунок
ферми»
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.55 Вiчне
23.00 Пiдсумки
1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля»
10.55 «Мiняю жiнку - 5»
12.20 Т/с «Матусi» (12+)
14.30, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20.15, 21.15 Т/с «Свати
- 5»
22.20 Т/с «Пiзнє каяття»
(16+)
23.20 Х/ф «Кримiнальне
чтиво» (18+)
ІНТЕР
05.30, 20.00 «Подробицi»
06.00 Мультфiльм
06.20, 12.45 «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 Х/ф «Покровськi
ворота»
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.40 Т/с «1942» (16+)
22.30 Т/с «Розвiдники»
(16+)
ТТБ
07.00 «Слово Боже на
кожен день»
07.15, 11.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ»
07.30 «Загубленi у часi»
07.45 Ранкова гiмнастика
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «Вiдвертi дiалоги»
11.15, 17.50 «Пiснi
нашого краю»
11.25, 20.30 «Смiємося не здаємося»
11.30 «Подорожнi
замальовки»
12.00 «Мамина школа»
12.30 «У народному
стилi»
16.15 «У країнi
Мультляндiї»
17.15 «Урок... для
батькiв»
17.45, 20.20 Соцiальна
реклама
18.00 «Мандри Великим
Лугом»
18.15 «Азбука смаку»
18.30 «Iз нашої
вiдеотеки»
18.55, 20.25 «Тернопiль
сьогоднi»
19.30 «Народний
контроль»
19.40 «Cад.Город.
Квiтник»
20.00 «Не перший
погляд»
20.35 «Пiсня в дарунок»
20.45 «Вечiрня казка»
21.00 «Тема дня»
21.15 «В об’єктивi ТТБ»
21.30 «Бiля рiдних
джерел»
22.30 «Чаc країни»
TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с
«Справа Дойлiв» 16+
06.45, 09.15, 10.45
Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi.
Тиждень
07.50, 18.45 Мiська рада
iнформує

08.00 Вiкно в Америку
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 Межа правди
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф «Остання
воля»
16.00, 19.00, 22.00, 00.30
Провiнцiйнi вiстi
17.00 Магiя природи
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.40 Дiм книги
21.30 Сiльський
календар
22.40 Х/ф «Бек - нiчне
бачення» 16+
ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi
новини
06.40 Факти тижня. 100
хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10.10 Антизомбi
11.10 Секретний фронт
11.55, 13.20 Х/ф «Дiм
великої матусi» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.10 Х/ф «Дiм
великої матусi-2» 16+
16.25 Х/ф «Упiймай
шахрайку, якщо зможеш»
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 Т/с «Пес» 16+
22.35 Свобода слова
00.30 Х/ф «Пiд прицiлом»
16+
СТБ
05.45, 16.00 «Все буде
добре!»
07.40 «Планета
земля 2»
08.40 Х/ф «Неiдеальна
жiнка»
10.35 «Україна має
талант!-5»
13.45 «Битва
екстрасенсiв 14»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30, 22.45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00.40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 18.00 Абзац
06.43, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08.00 М/ф «Реальна
бiлка»
09.45 Х/ф «Чотири
Рiздва» 16+
11.15 Х/ф «Любов з
повiдомленням»
13.15 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто кiсток» 16+
16.00 Х/ф «Червоний
капелюшок»
19.00 Ревiзор
21.40 Страстi за
Ревiзором
00.20 Х/ф «Стерв’ятник»
16+
ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок
з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогоднi
09.15 Зiрковий шлях
11.10 Т/с
«Бабине лiто»
14.45, 15.30 Т/с «Багаття
на снiгу» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Ключi вiд
щастя. Продовження»
16+
23.30 Х/ф «Хеллбой II:
Золота армiя» 16+
2+2
06.00 Мультфiльми
08.00, 18.30 «Спецкор»
08.30, 19.00 «ДжеДАI»
09.00, 23.00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15.05 Х/ф «Крадiжка в
музеї» (16+)
16.50, 00.00 Т/с «Теорiя
брехнi 2» (16+)
19.20, 20.15 Т/с
«Зустрiчна смуга» (16+)
21.15 Х/ф «За лiнiєю
вогню» (16+)
01.40 Х/ф «Чорна
долина»
03.10 «Облом.UA.»

20 червня, вівторок
УТ-1

08.20 ТНЕУ 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, калейдоскоп подiй
15.00, 21.00 Новини
08.30 Невiдома Україна
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 09.00, 00.15 Час-Tайм
06.20, 08.20 АгроЕра
09.30, 17.00 Магiя
06.30, 23.50 Вiд першої
природи
особи
11.00, 16.10 Дитяча
06.45, 07.45, 08.30
година
Смакота
11.45 Дитяча програма
07.25, 23.25 На слуху
«Чарiвний ключик»
08.45 Свiт он лайн
12.10, 21.50 Добрi
09.00 Х/ф «Цiна солi»
традицiї
10.30 Т/с «На межi. Група 12.15 Про кiно
«Антитерор»
12.30, 20.30 Євромакс
11.20 Д/с «Нацiональнi
13.00 Хiт-парад
парки»
14.00 Х/ф «Ланцюг»
12.15 Баклани на
17.30 Смачна мандрiвка
Балкани
19.30, 21.00 Нашi вiтання
12.40, 21.30 Новини.
20.00 Європа у фокусi
Спорт
21.30 «Гал-клiп»
13.40 Уряд на зв’язку з
22.35 Х/ф «Болотний
громадянами
диявол» 16+
14.05 Т/с «Анна Пiль»
15.35 Фольк-music
ICTV
16.35 Мистецькi iсторiї
05.35, 20.20
16.50 Т/с «Площа
Громадянська оборона
Берклi»
06.30 Ранок у великому
17.45 М/с «Книга
мiстi
джунглiв»
08.45 Факти. Ранок
18.15 Новинний блок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
18.50, 22.50 З перших
новини
вуст
10.00 Бiльше нiж правда
19.00 Новини. Культура
11.00, 13.20 Х/ф «Пiд
19.20 Д/с «Садовi
прицiлом» 16+
скарби»
12.45, 15.45 Факти. День
19.55 Нашi грошi
13.35, 16.10 Т/с
20.20 Д/с «Порятунок
«Володимирська, 15»
ферми»
16+
21.50 Т/с «Оповiдання
17.45, 21.25 Т/с «Пес»
ХIХ столiття»
16+
22.55 Вiчне
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.00 Пiдсумки
22.25 Х/ф «Дочка
генерала» 16+
1+1
00.45 Т/с «Лас-Вегас»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 16+
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
СТБ
16.45, 19.30 ТСН
07.05, 16.00 «Все буде
09.30 «Чотири весiлля»
добре!»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку 09.00 Х/ф «Операцiя «И»
- 5»
та iншi пригоди Шурика»
12.35 Т/с «Матусi» (12+)
10.55 «Україна має
13.50, 14.55, 20.15, 21.15 талант!-5»
Т/с «Свати - 5»
13.50 «Битва
16.00, 17.10 Т/с «Величне екстрасенсiв 14»
столiття. Роксолана»
18.00, 22.00 «Вiкна22.20 Т/с «Пiзнє каяття»
Новини»
(16+)
18.30, 22.45 «Кохана, ми
23.20 Х/ф «Джекi Браун» вбиваємо дiтей»
(16+)
23.10 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
ІНТЕР
05.10, 20.00, 01.20
НОВИЙ КАНАЛ
«Подробицi»
04.45, 18.00 Абзац
05.50 Мультфiльм
05.39, 06.55 Kids Time
06.20, 13.20 «Слiдство
05.40 М/с «Пригоди Кота
вели... з Леонiдом
в чоботях»
Каневським»
07.00 Т/с «Татусевi
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, дочки» 16+
17.40 Новини
10.30 Ревiзор
07.10, 08.10 «Ранок з
13.45 Страстi за
IНТЕРом»
Ревiзором
09.20 «Давай
16.00 Ревiзор. Спешл
одружимося»
19.00 Супермодель по11.05, 12.25, 20.40 Т/с
українськи
«1942» (16+)
21.30 Х/ф «Маска Зорро»
15.50 «Речдок»
00.10 Х/ф «Смак ночi»
18.00 Ток-шоу
18+
«Стосується кожного»
02.05 Зона ночi
22.30 Т/с «Розвiдники»
(16+)
ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50 Агенти
ТТБ
справедливостi 16+
07.00 «Слово Боже на
07.00, 08.00, 09.00,
кожен день»
15.00, 19.00, 23.00, 03.50
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, Сьогоднi
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ»
07.15, 08.15 Ранок з
07.30, 21.00 «Тема дня»
Україною
07.45 Ранкова гiмнастика 09.15 Зiрковий шлях
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.50 Реальна мiстика
10.00 «Музичний
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий
калейдоскоп»
лiкар» 16+
10.30 «Бiля рiдних
19.45 Ток-шоу «Говорить
джерел»
Україна»
11.15, 17.50 «Пiснi
21.00 Т/с «Ключi вiд
нашого краю»
щастя. Продовження»
11.30 «В об’єктивi ТТБ»
16+
11.45 «Азбука смаку»
23.30 Т/с «Закон i
12.15 «Cад.Город.
порядок: Злочиннi
Квiтник»
намiри» 16+
12.40 «Не перший
02.00 Х/ф «Хеллбой II:
погляд»
Золота армiя» 16+
16.15 «У країнi
Мультляндiї»
2+2
17.15 «Як це?»
06.00 Мультфiльми
17.45 Соцiальна реклама 08.00, 18.30 «Спецкор»
18.00 «Живi сторiнки»
08.30, 19.00 «ДжеДАI»
18.45 «Нацiональний
09.00 Д/п «Помста
художнiй музей»
природи»
19.30 «Будьте здоровi»
11.00 «Вiн, Вона i
20.35 «Пiсня в дарунок»
телевiзор»
20.45 «Вечiрня казка»
15.10 Х/ф
21.30 «Європа очима
«Самоволка-72» (16+)
українця»
16.50, 23.45 Т/с «Теорiя
22.30 «Час країни»
брехнi 2» (16+)
19.20, 20.15 Т/с
TV-4
«Зустрiчна смуга» (16+)
06.00, 10.00, 18.00 Т/с
21.15 Х/ф «Солдат
«Справа Дойлiв» 16+
Джейн» (16+)
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.25 «Територiя
00.30 Провiнцiйнi вiстi
обману»
07.35 Сiльський
02.15 Х/ф «Захар
календар
Беркут»
08.05 Українськi традицiї 03.50 «Облом.UA.»

22 червня. Тривалість дня – 16.27. Схід – 4.47. Захід – 21.13. Іменини святкують Кирило, Марфа

21 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, 16.30 Т/с «Площа
Берклi»
10.05 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11.00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13.40 Нашi грошi
14.05 Т/с «Анна Пiль»
15.35 Свiтло
17.25 Хочу бути
17.45 М/с «Книга
джунглiв»
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших
вуст
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикi тварини»
19.55 Слiдство. Iнфо
20.20 Д/с «Порятунок
ферми»
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповiдання
ХIХ столiття»
22.40 Мегалот
22.55 Вiчне
23.00 Пiдсумки
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку
- 5»
12.35 Т/с «Матусi» (12+)
13.50, 14.55, 20.15, 21.15
Т/с «Свати - 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22.20 Т/с «Пiзнє каяття»
(16+)
23.20 Х/ф «Мовчання
ягнят» (18+)
ІНТЕР
05.20, 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 «Давай
одружимося»
11.05, 12.25, 20.40 Т/с
«1942» (16+)
15.50 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
22.30 Т/с «Розвiдники»
(16+)
ТТБ
07.00 «Слово Боже на
кожен день»
07.15, 11.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ»
07.30, 21.00 «Тема дня»
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 «Обереги»
12.20 «Живi сторiнки»
12.45 «Iз нашої
вiдеотеки» (Кренцилiвськi
вапнярки)
16.15 «У країнi
Мультляндiї»
17.15 «Дiловий ритм»
17.45 Соцiальна реклама
18.00 «Час змiн»
18.30 «Хто в домi
хазяїн?»
18.55, 20.25 «Тернопiль
сьогоднi»
19.30 «На часi»
20.15 «Музеями
Тернопiлля»
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 Європа у фокусi
08.00 Євромакс
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 «Гал-клiп»
12.35 Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич
13.00 Легенди
свiтової музики.Queen
«Справжня магiя»
14.00 Х/ф «Останнi
герої» 16+
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 Сучасна медицина
i здоров’я
20.30 Щоденник для
батькiв
21.30 Смачна мандрiвка
22.40 Х/ф «Вишневi ночi»
ICTV
05.35, 09.50
Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому
мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини
10.45, 13.15 Х/ф «Дочка
генерала» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.10 Т/с
«Володимирська, 15»
16+
17.45, 21.25 Т/с «Пес»
16+
18.45, 21.05 Факти.
Вечiр
20.20 Секретний фронт
22.20 Х/ф «Епоха героїв»
16+
00.20 Х/ф «Папуга, що
говорить на iдиш»
СТБ
06.45, 16.00 «Все буде
добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
10.45 «Україна має
талант!-5»
13.50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30, 22.45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
23.10 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
04.35, 18.00 Абзац
05.29, 06.45 Kids Time
05.30 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
06.50 Т/с «Татусевi
дочки» 16+
08.40 Дешево
та сердито
19.00 Супермодель поукраїнськи
21.40 Х/ф «Легенда
Зорро»
00.10 Х/ф «Черепи» 16+
02.20 Служба розшуку
дiтей
ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50 Агенти
справедливостi 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з
Україною
09.15 Зiрковий шлях
10.50 Реальна мiстика
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар» 16+
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 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15.00 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
16.50 Т/с «Теорiя брехнi
2» (16+)
17.35 Т/с «Теорiя брехнi
3» (16+)
19.20, 20.15 Т/с
«Зустрiчна смуга» (16+)
21.15 Х/ф «Iрландець»
(16+)
23.00 Чвертьфiналу
Чемпiонату Європи з
боксу серед чоловiкiв.
Трансляцiя з Харкова
02.00 Х/ф
«Вишневi ночi»
03.25 Д/п «Помста
природи»

22 червня,
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
15.00, 21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.30, 23.50 Вiд першої
особи
06.45, 07.45, 08.30
Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.45 Свiт он лайн
09.00 Д/ф «Київ. Початок
вiйни»
09.45 Д/ф «Ангел
помсти»
10.20 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11.15 Д/с «Нацiональнi
парки»
12.00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ.
Вшанування пам’ятi
жертв вiйни в Українi
12.10, 17.45 Обличчя
вiйни
12.25, 20.20 Д/с
«Порятунок ферми»
13.40 Слiдство. Iнфо
14.05 Т/с «Анна Пiль»
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.30 Д/ф «Днiпровська
балада
17.25 Спецрепортаж: Як
живуть дiти-сироти на
окупованiй територiї
17.35 Спецрепортаж: Як
живуть люди з ВIЛ на
окупованiй територiї
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших
вуст
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикi тварини»
19.55 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповiдання
ХIХ столiття»
22.55 Вiчне
23.00 Пiдсумки
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30, 10.55, 12.20, 14.00
«Мiняю жiнку - 5»
15.15, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20.10, 21.10 Т/с «Пiзнє
каяття» (16+)
22.10 «Право на владу
2017»
23.40 Х/ф «Холодне лiто
53-го»
ІНТЕР
05.15, 20.00 «Подробицi»
05.55 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 Т/с «1942»
(16+)
15.50 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.40 Т/с «1942»
Заключна (16+)
22.30 Т/с «Розвiдники»
(16+)
ТТБ
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»
11.45 «Крiзь призму
часу»
12.00 Д/Ф «Iван
Миколайчук.Тризна»
16.15 «У країнi
Мультляндiї»
17.20 «Cад. Город.
Квiтник»
18.15 «Iз нашої
вiдеотеки»
18.30 «Акценти тижня»
19.30 «Що робити?»
20.35 «Пiсня в дарунок»
20.45 «Вечiрня казка»
21.15 «Армiя
нескорених»
21.45 «Думки вголос»
22.30 «Час країни»
TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с
«Справа Дойлiв» 16+
07.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30 Провiнцiйнi вiстi
07.35 Сучасна медицина
i здоров’я
08.05 Щоденник для
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батькiв
08.30, 19.30 Невiдома
Україна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Магiя
природи
11.00, 16.10 Дитяча
година
12.10 Соло
13.00 А. Оленин та
симфонiчний оркестр
Тернопiльської
фiлармонiї
14.00 Х/ф «Чорна
долина»
15.45, 20.25 Добрi
традицiї
17.30 Золоте стремено
20.00 Слiдство. Iнфо
20.30 Х/ф «Далекий
пострiл»
21.30 Школа домашнього
комфорту
22.35 Х/ф «Страченi
свiтанки»
ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 13.20 Х/ф «Епоха
героїв» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 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 «Чорна книга»
16+
СТБ
07.00, 16.00 «Все буде
добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
10.45 «Україна має
талант!-5»
13.50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30, 22.45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
23.35 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
03.50, 18.00 Абзац
04.45, 23.50 Х/ф
«Втрачений рай» 16+
07.05 Половинки
19.00 Супермодель поукраїнськи
21.50 Х/ф «Три
мушкетери» 16+
02.10 Служба розшуку
дiтей
ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50 Агенти
справедливостi 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з
Україною
09.15 Зiрковий шлях
10.50 Реальна мiстика
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар» 16+
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 Д/п «Помста
природи»
14.50, 21.05 Х/ф
«Охоронець» (16+)
16.50 Т/с «Теорiя брехнi
3» (16+)
19.20 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис» (16+)
23.05 Найкращi двобої
Свiтової серiї боксу за участi:
В. Ломаченка, А. Усика, А.
Гвоздика, Є. Хитрова
02.00 Х/ф «Чотири листи
фанери»
03.20 «Облом.UA.»
ОВЕН (21.03-20.04)
Вдалий час для реалізації ваших планів і задумів.
На роботі наступає напружений період, ви стаєте незамінною людиною.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви будете здатні блискавично вирішити більшість тих
проблем, які перед вами виникнуть. Перед вами відкриються блискучі перспективи.

23 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, 16.30 Т/с «Площа
Берклi»
10.00 Обличчя вiйни
10.20 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11.15 Д/с «Нацiональнi
парки»
12.10, 20.20 Д/с
«Порятунок ферми»
12.40, 21.30 Новини.
Спорт
13.40 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
14.05 Т/с «Анна Пiль»
15.35 Вiра. Надiя. Любов
17.25 Хто в домi хазяїн?
17.45 М/с «Книга
джунглiв»
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших
вуст
19.00 Новини. Культура
19.25 Чемпiонат України
з перетягування канату
21.50 Т/с «Оповiдання
ХIХ столiття»
22.55 Вiчне
23.00 Пiдсумки
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.30 «Чотири весiлля
- 2»
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 5»
12.40 Т/с «Матусi» (12+)
13.55, 14.55 Т/с «Свати - 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20.15, 22.25 «Лiга смiху 2»
00.20 «Вечiрнiй Київ»
ІНТЕР
05.15 «Подробицi»
05.55 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 Т/с «1942» (16+)
15.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Док.проект «Вiктор
Цой. Група кровi»
23.00 Х/ф «Асса»
ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ»
07.30 «Тема дня»
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «Що робити?»
11.30 «Армiя нескорених»
12.00 «Всяка
всячина: iнструкцiя з
використання»
12.45 «Cад.Город.
Квiтник»
16.15 «У країнi
Мультляндiї»
17.15 «Актуальне
iнтерв’ю»
18.00 «Просто неба»
18.15 «Смакота»
18.30 «ПрофStyle»
18.55, 20.25 «Тернопiль
сьогоднi»
19.30 «На часi»
20.35 «Пiсня в дарунок»
20.45 «Вечiрня казка»
21.00 «Назбиране»
21.30 «Arte, viva!»
22.30 «Час країни»

комфорту
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Магiя природи
11.00, 16.10 Дитяча
година
11.50 Дитяча програма
«Чарiвний ключик»
12.10 «Гал-клiп»
12.40, 21.30 Українськi
традицiї
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф «Знову 18»
17.00 Магiя природи»
17.30 Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ калейдоскоп подiй
20.10 Сiльський
календар
20.40 Про кiно
21.50 Добрi традицiї
22.35 Х/ф «Одержимiсть»
16+
ICTV
06.30 Ранок у великому
мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини
10.10 Iнсайдер
11.05, 13.20 Х/ф «Чорна
книга» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 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 «Слiпа лють» 16+
СТБ
08.00 Х/ф «Наречена
мого друга»
10.05 Х/ф «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30 Х/ф «Дружина за
контрактом»
20.25, 22.45 Х/ф «Мама
напрокат»
23.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
05.35, 18.00 Абзац
06.33, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08.00, 19.00
Супермодель поукраїнськи
21.40 Половинки
01.20 Служба розшуку дiтей
ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50 Агенти
справедливостi 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогоднi
07.15, 08.15 Ранок з
Україною
09.15 Зiрковий шлях
10.50 Реальна мiстика
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.45, 00.00 Т/с
«Мамочка моя» 16+
23.20 «Слiдами
популiстiв. Частина 4»
Спецiальний репортаж

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с
«Справа Дойлiв» 16+
07.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30 Провiнцiйнi вiстi
07.35 Слiдство.Iнфо
08.00 У фокусi Європа
08.30 Школа домашнього

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор»
08.30, 19.00 «ДжеДАI»
09.00 «Територiя
обману»
10.00 «Роби бiзнес»
10.35 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15.05 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
19.20 Х/ф «Школа
бойових мистецтв» (16+)
21.15 Х/ф «Школа бойових
мистецтв 2» (16+)
23.10 Пiвфiнал
Чемпiонату Європи з
боксу серед чоловiкiв.
Трансляцiя з Харкова
02.10 «Нишпорки»
02.35 «Цiлком таємно»
03.00 Х/ф «Ярослав
Мудрий»»
04.10 «Облом.UA.»

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ви зберетеся з силами і
вам удасться завершити усі
важливі завдання. Вам буде
подобатися те, що ви робитимете, з’явиться багато
можливостей досягти успіху.
РАК (22.06-23.07)
Досить складний період,
що вимагає емоційної рівноваги. Можуть виникнути
складнощі при реалізації

задуманих планів.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Варто уважно глянути на всі
зміни, які ви прагнете привнести у своє життя. Непосильна ноша ще нікому здоров’я і
успішності не додавала.
ДІВА (24.08-23.09)
Постарайтеся бути цілеспрямованим і рішучим.
Не сумнівайтеся в поставлених завданнях – їх варто

24 червня, субота
УТ-1

06.00 У просторi буття
06.35 Пiдсумки
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30, 23.00 Свiт on line
09.00 М/с «Книга
джунглiв»
09.30 М/ф «Христофор
Колумб. Остання
мандрiвка»
10.45 Хто в домi хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.50 Фольк-music
13.00 Т/с «Оповiдання
ХIХ столiття»
17.35 Книга.ua
18.10 Чоловiчий клуб.
Спорт
19.25 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
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху
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, 23.10 «Свiтське
життя»
12.45 Х/ф «Танець
метелика» (12+)
16.35, 21.15 «Вечiрнiй
квартал»
18.30 «Розсмiши комiка
2017»
20.15 «Знай наших»
00.10 «Лiга смiху 2»
ІНТЕР
06.10 Мультфiльм
06.30 Х/ф «Трень-брень»
08.25 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
10.15 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
12.00 Х/ф «Дiамантова
рука»
14.00, 20.30 Т/с «Шлюб
за заповiтом. Повернення
Сандри» (16+)
20.00 «Подробицi»
22.10 Х/ф «Бiдна Liz»
(16+)
00.00 Х/ф «Дорога на
Арлiнгтон» (16+)
ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «На часi»
11.00 «Назбиране»
11.30 «Arte, viva!»
12.15 «Iз нашої
вiдеотеки»
12.25 «А у нас кiно
знiмали...»
16.15 «У країнi
Мультляндiї»
17.15 «Мандри кота
Фiнiка»
17.35 «Зупинись i
здивуйся»
18.00 «Учнiвський
щоденник»
18.30 «Не перший
погляд»
19.00 «Панорама подiй»
19.45 «7 природних чудес
України»
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»

11.30 Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич
12.00 Школа домашнього
комфорту
12.30, 00.30 Х/ф «Шопен.
Бажання кохання»
14.30 Мультфiльм
14.50 Х/ф Дитяче кiно.
«Чарiвна бекеша»
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
18.00 Нашi вiтання
19.30 У фокусi Європа
19.55 Добрi традицiї
20.10 Х/ф «Останнiй
шанс»
23.00 Легенди свiтової
музики. Джон Ленон.
Концерт в Нью-Йорку
00.10 Час-Тайм
ICTV
06.35 Дивитись усiм!
07.25 Без гальм
08.25 Я зняв!
09.20 Т/с «На трьох»
12.35, 13.00 Х/ф «Слiпа
лють» 16+
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Прибульцi» 16+
16.20 Х/ф «Прибульцi-2.
Коридори часу» 16+
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф «Прибульцi в
Америцi» 16+
21.45 Х/ф «Початковий
код» 16+
23.30 Х/ф «Вовки» 16+
СТБ
06.05 «Все буде добре!»
08.05 «Караоке на
Майданi»
09.00 «Все буде смачно!»
11.20 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
15.15 Х/ф «Дружина за
контрактом»
17.10 Х/ф «Мама
напрокат»
19.00 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
23.25 Х/ф «Джентльмени
удачi»
НОВИЙ КАНАЛ
06.45 Абзац
09.40 Ревiзор
12.10 Страстi за
Ревiзором
15.00 Х/ф «Елвiн та
бурундуки 2»
16.45 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Пiдкорювач
свiтанку»
19.00 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди Адель Блансек» 16+
21.00 Х/ф «Лiга видатних
джентльменов» 16+
23.00 Х/ф «Сiнiстер» 18+
ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
07.15 Зiрковий шлях
09.00 Т/с «Ключi вiд щастя.
Продовження» 16+
15.20 Т/с «Ключi вiд щастя.
Продовження» 16+
18.10, 19.40 Т/с «Салямi»
22.20 Х/ф «Справи
сiмейнi»
00.10 Реальна мiстика

TV-4
06.00 Про кiно
06.15, 11.00 Про нас
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.35 Х/ф «Космiчний
дозор» 16+
08.55 Програма «Добрi
традицiї»
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 Слiдства. Iнфо
10.30 Блага звiстка з
Рiком Реннером

2+2
06.00 Мультфiльми
08.00 Найкращi двобої
Свiтової серiї боксу за участi:
В. Ломаченка, А. Усика, А.
Гвоздика, Е. Хитрова
12.10 Х/ф «Школа
бойових мистецтв» (16+)
14.05 Х/ф «Школа бойових
мистецтв 2» (16+)
16.00 Фiнал Чемпiонату
Європи з боксу серед
чоловiкiв. Пряма
трансляцiя з Харкова
20.30 Х/ф «Боксер» (16+)
22.20 Х/ф «Спека» (16+)
00.15 «Територiя
обману»
01.15 «Цiлком таємно»
01.50 «Люстратор 7,62.
Прокляття системи»
02.15 Х/ф «Ярослав
Мудрий»»
03.30 «Облом.UA.»

намагатися досягти, хоч це
і буде непросто. Аналізуйте
свої помилки і йдіть вперед
кар’єрними сходами.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Роботи буде багато, причому
найрізноманітнішої.
Тому одне з найважливіших
завдань – реально співвіднести власні можливості з
обсягом майбутніх справ.
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Не варто боятися нових починань, вони принесуть вам впевненість у своїх силах і фінансову
стабілізацію. Варто трохи знизити темп роботи, тим самим ви
позбудетеся напруги і доб’єтеся
блискучих результатів.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ваше життя зміниться
на краще. Усі ідеї, які приходитимуть до вас, – будуть
чудові, справа залишається

25 червня, неділя
УТ-1

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 «Потаємнi
мiсця»
12.00 Театральнi сезони
12.30 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
14.00 Мистецькi iсторiї
14.15 Фольк-music
15.40 Перший на селi
16.10 Д/с «Орегонський
путiвник»
16.45 Д/ф «Генна
iнженерiя. Люди Х»
17.15 Х/ф «Цiна солi»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традицiйнi
свята Мацурi»
22.20 Д/с «Дикi тварини»
23.00 Свiт on line
1+1
06.15 ТСН
07.15 «Українськi
сенсацiї»
08.00 «Снiданок.
Вихiдний»
09.00 Лотерея «Лотозабава»
09.40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
09.50 «Розсмiши комiка
2017»
10.50, 12.00, 13.05, 14.10,
15.05, 16.10, 17.05, 18.15
«Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Iнша жiнка»
(16+)
00.50 «Аргумент кiно»
ІНТЕР
06.25 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
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 «З речами на
вилiт!»
13.50, 20.30 Т/с «Шлюб
за заповiтом. Танцi на
вугiллi» (16+)
20.00 «Подробицi»
23.10 Х/ф
«Iнтердiвчинка» (16+)
ТТБ
07.00 «Слово Боже на
кожен день»
07.15 «Вiстi 27»
07.45 Ранкова гiмнастика
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»
12.00 «Мандри кота
Фiнiка»
12.20 «Не перший
погляд»
12.50 «Тернопiль у стилi
ретро»
16.00 «Поклик таланту»
17.30 «Мандри»
18.00 «У країнi
Мультляндiї»
19.00 «Музичний
калейдоскоп»
19.30 «Мамина школа»
20.00 «Подорожнi
замальовки»
20.35 «Пiсня в дарунок»
20.45 «Вечiрня казка»
21.00 «Вiдвертi дiалоги»
22.15 «Iз нашої
вiдеотеки»

09.30 Справжня цiна
10.15 Пряма трансляцiя
Божественної Святої Лiтургiї
з Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 Х/ф Дитяче кiно.
«Чарiвна бекеша»
13.30 Дитяча програма
«Чарiвний ключик»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Сучасна медицина
i здоров’я
15.00 Щоденник для
батькiв
15.30 Євромакс
16.20 Слiдство. Iнфо
16.55, 22.10 Добрi
традицiї
17.00 Вiкно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Нашi вiтання
19.00, 00.00 Провiнцiйнi
вiстi. Тиждень
19.45, 00.45 Мiська рада
iнформує
20.00 Огляд свiтових
подiй
21.00 «Гал-клiп»
22.15 Х/ф
«Постскриптум: Ваш кiт
мертвий»
23.45 Час-тайм
ICTV
07.05 Т/с «Вiддiл 44» 16+
10.30 Х/ф «Початковий
код» 16+
12.15, 13.00 Х/ф
«Прибульцi» 16+
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф «Прибульцi-2.
Коридори часу» 16+
17.00 Х/ф «Прибульцi в
Америцi» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «У пастцi часу» 16+
22.50 Х/ф «13-й район.
Цеглянi маєтки» 16+
СТБ
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майданi»
11.40 «Планета земля 2»
12.40 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
17.05 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22.45 «Я соромлюсь
свого тiла 3»
НОВИЙ КАНАЛ
06.09, 08.19 Kids Time
06.10 Х/ф «Чарлi i
шоколадна фабрика»
08.20 Х/ф «Елвiн та
бурундуки 2»
10.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї:
Пiдкорювач свiтанку»
12.15 Х/ф «Три
мушкетери» 16+
14.20 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди Адель Блансек» 16+
16.20 Х/ф «Лiга видатних
джентльменов» 16+
18.45 Х/ф «Шанхайськi
лицарi»
21.00 Х/ф «Самотнiй
рейнджер» 16+
00.00 Х/ф «Сiнiстер 2» 18+
ТРК «УКРАїНА»
06.50 Сьогоднi
07.40 Зiрковий шлях
09.20 Т/с «Мамочка моя» 16+
13.10 Т/с «Салямi»
16.45, 20.00 Т/с «Долю не
обдуриш»
19.00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21.20 Т/с «Я житиму»
01.10 Реальна мiстика

TV-4
06.00 Х/ф «Космiчний
дозор» 16+
07.30, 16.00 Українськi
традицiї
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi
життя

2+2
08.30 «Роби бiзнес»
09.00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16.05 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
19.20 Х/ф «Великий
солдат» (16+)
21.10 Х/ф «Маска
нiндзя» (16+)
23.00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
01.20 «Територiя обману»
02.20 Х/ф «Дорога на Сiч»
03.40 «Облом.UA.»

за малим – втілити їх у життя. Вам доведеться терміново завершувати недороблену роботу.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Бажано скоротити обсяг виконуваної роботи. Не
носіть в собі образ, вони
– джерела хвороб. І чим
швидше ви від них позбудетеся – тим краще.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)

Ви досить мудрі і розумієте, що нове – це добре забуте старе. Тому побоюватися
перенапруги на роботі вам
не прийдеться.
РИБИ (20.02-20.03)
Небажано планувати відповідальні зустрічі, краще
уникати публічних виступів. Постарайтеся не йти на
приводу в інших, нехай навіть дуже впливових людей.
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Знай наших!

Шахи вчать жити і приймати рішення

Чужина, чужина…

Після закінчення школи Галина загостила до невеличкого французького містечка, що за 240 км від Парижа, де проживали її родичі. Вони
вмовили дівчину залишитися там працювати. Згодом юнка і заміж вийшла у Франції. Народила двох синів. Разом із чоловіком (французом)
виростили їх, дали належну освіту. Так сталося, що Галина розлучилася зі своїм першим обранцем і вдруге вийшла заміж. Проте за кілька
років спільного життя другий чоловік помер. Сини одружилися і живуть окремо від мами.
Тепер, вийшовши на пенсію, жінка має час задуматися над прожитими роками: чи правильно вчинила, залишившись в молоді роки
на чужині?.. Зізнається, якби повернути той час назад, то ніколи не
поїхала б із рідного дому, не залишила би батьків, котрі вже відійшли у вічність. Жаль охоплює її душу, коли згадує і усвідомлює, що
нечасто приїжджала з далекої Франції на батьківщину, зовсім мало
гостювала в мами й тата.
Саме тепер Галину тягне в рідні краї, до батьківського дому. Полишивши у Франції міську трикімнатну квартиру, приїжджає жінка
на рідне обійстя, і тут їй – найкраще. Винаймає робітників, щоби
викосили бур’яни, якими заросло подвір’я; прибирає в старій хатині
й живе в ній аж до зими. Навідується на кладовище, запалює свічки
на могилах померлих рідних, стираючи гіркі сльози з очей, що безупинно котяться при подумах про те, що так мало часу проводила
з батьками. Ходить до церкви, ступає тими стежками, якими бігала
в дитинстві…
Із настанням холодів повертається Галина до свого другого дому – у
Францію, де на неї чекають діти й онуки (для них Україна, на жаль, –
чужина). Аж тепер шкодує мати, що не навчила синів своїх рідної української мови, чомусь завжди на це не вистачало, на жаль, часу.
Печаль огортає серце літньої жінки, коли від’їжджає в чужий край,
та водночас зринає і тиха радість, бо наступного літа Галина неодмінно знову прилине до рідного дому.

Дівчина з провінції

Провінціалка – саме так насмішкувато називали Ольгу дві її найближчі подруги-однокурсниці: Ніна – киянка, Ліза – з Чернігова. Та
це не ображало дівчину. Хоча Ольга родом із невеличкого села, та дуже
любила свою вітцівщину. Вона так призвичаїлася до цього прізвиська,
що навіть пишалася, коли її так називали.
Непомітно збігли студентські роки і в столиці. Ліза на початку п’ятого
курсу вийшла заміж і невдовзі народила донечку. Ніна й Ольга після закінчення вишу роботи не знайшли. Довго не думаючи, Ніна подалася на
заробітки до Італії, а Ольга все ще сподівалася на, як-то кажуть, кращі
часи. Ніна кликала подругу до Італії, обіцяла, що знайде їй роботу –
пристаркувату сеньйору доглядати.
– Як, з університетським дипломом?! – не уявляла собі такого приниження Ольга.
– Подумаєш, пані велика, провінціалка! – почула в телефонній слухавці звичне слово у відповіді Ніни. – Я зі столиці, й доглядаю сеньйору, а ти з глухого села! Що, роботи боїшся? Приїжджай!
Й Ольга поїхала. Дуже тужила за домом. У вільні від роботи години подруги зустрічалися, згадували студентські роки, інколи й плакали
при споминах. Ніна на той час уже призвичаїлася до такого життя й
роботи, а Ольга від того всього плакала, як мала дитина. А втім Ніна
порадила подрузі, щоби та приходила у вихідні в бар, де зустрічаються українські заробітчани. Вона теж туди приходить (мовляла), після
таких зустрічей на душі стає легше. Та Ольга не любила отих «барних
посиденьок». У вільні хвилини вона дивилася телепередачі, вчила італійську мову, відпочивала на самоті.
Не зчулися подруги, як збігло три роки їхнього перебування на чужині. На той час дівчатам уже виповнювалося по 25 років. На день такого ювілею Ольга придумала для себе подарунок (бо хто ж, як не сама
собі?). Вирішила відвідати один з елітних ресторанів Неаполя. Прийшла, сіла за столик і уважно почала розглядатися довкола, адже тут –
уперше. Раптом до неї підійшов інтелігентний молодик, із її дозволу сів
навпроти; між ними зав’язалася розмова. За три роки Ольга, відвідуючи
курси вивчення мови, вже добре володіла італійською. Як виявилося, її
співрозмовник – італієць, за фахом – адвокат.
Ольга про знайомство з молодим чоловіком не розповідала Ніні, бо
завжди пам’ятала настанову рідної бабусі: «Не розказуй своїх секретів
нікому, навіть найближчій подрузі, бо саме вона може бути найнебезпечнішим ворогом…». Та коли вже було визначено день весілля, Ольга
запросила Ніну за дружку. Спочатку подруга сприйняла таке запрошення як жарт. Весілля було в одному з ресторанів Неаполя. Приїхали
батьки Олі. Рідні адвоката Антоніо з радістю прийняли в свою сім’ю
українську невістку.
У весільну подорож молодята запросили із собою Ніну. Це була пропозиція Ольги до чоловіка, мотивуючи тим, що саме Ніна наполягла на
її приїзді до Італії. Якби не вона, мовляла, то цієї весільної подорожі
не було би ніколи. Ну що ж, мотивація була переконливою, Антоніо
погодився.
Ніна із заздрістю (та чорною чи білою, хтозна…) розповідала подрузі
Лізі про заміжжя Ольги.
Ось так «провінціалка» потрапила в аристократичну італійську родину, а Ніна (столична дівчина) й досі доглядає хвору сеньйору. Тепер
Ольгу ніхто не називає провінціалкою, а робота наймички їй тільки
сниться. Недаремно в народі кажуть: «З кого ся насміхають, з того люди
бувають»…
Марія ПОЖАРНЮК,
с. Кривеньке

1 червня в Чорткові відбувся Сімейний шаховий турнір (1 дитина + 1 дорослий) та відкритий чемпіонат міста з шахів серед дітей.
Організаторами шахового свята виступили
Чортківська міська рада та шаховий клуб «Тріумф». Мерія, в обличчі Володимира Шматька,
підтримала учасників подарунками та щирими
словами привітань.
На старт вийшли 13 сімей міста. Турнір приніс багато позитивних емоцій учасникам і організаторам! Перемогу, яка увінчалася Кубком,
отримала сім’я Валентина Гульки. Друге місце посіла сім’я Ігоря Гінька, третє розділили

сім’ї Максима Кушніра та Іллі Юрчишина. За
результатами дитячого турніру теж визначено
перших трьох переможців: 1. Зозуляк Олександр, 2. Рустамов Роман, 3. Мізинчук Юрій.
Шахи вчать жити і приймати рішення, розвивають посидючість, рішучість, виваженість,
вчать приймати рішення, робити певний розрахунок. Бо і в житті доводиться приймати рішення з розрахунком на кілька кроків чи навіть на
дальшу перспективу. Люди, які займаються інтелектуальними видами спорту, більш виважені
в ухваленні рішень. Так, Валентин Гулька вже в
турнірах обласного рівня підтверджує свою шахову майстерність – у традиційному Літньому
турнірі зі швидких шахів серед передплатників
газети «Вільне життя плюс» у Тернополі Валентин отримав перемогу у грі з кандидатом
у майстри спорту та іншими першорозрядниками... Його старання отримують належну віддачу.
Шахи – це гра, яка дисциплінує! Щоб досягти результату, треба багато працювати, постійно
здобувати нові знання, практикуватися…
Володимир ЛЮБА,
шаховий клуб «Тріумф»

Кримінал
Новонароджене немовля закопала,
як сміття…

Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини інкримінують правоохоронці Чортківського відділу поліції 31-річній жительці с.
Коцюбинчики нашого району. Жінка, народивши дівчинку, спочатку закутала її у тканину та
сховала в підсобному приміщенні свого обійстя.
Наступного дня труп немовляти породілля разом із чоловіком вивезла й закопала у лісі (неподалік Гусятина).
Про ймовірний злочин на лінію «102» 13
червня ц. р. повідомив сусід подружжя. Телефонуючий розповів, що у донедавна вагітної
жінки відсутній живіт, а дитини немає.
При виїзді слідчо-оперативної групи Чортківського відділу поліції та слідчих ГУНП
стало відомо, що жінка дійсно перебувала
на 9-му місяці вагітності. Проте до лікаря не
зверталася й на обліку не перебувала.
Як виявилося в ході слідства, 10 червня
близько 17-ї год. у неї розпочалися перейми.
Народжувати вирішила в туалеті, що на вулиці. Жінка стверджує, що не встигла нахилитися, як тіло дитинки разом із плацентою
впало в туалетний отвір.
За деякий час породілля дістала новонароджену дівчинку, але немовлятко не подавало
ознак життя. Тому горе-матір замотала дитину в тканину та сховала. Ввечері про пологи
розповіла чоловікові, вирішили донечку поховати в лісі. Маленьке тіло вони поклали у
пакет разом із сміттям і вивезли в багажнику
автомобіля в сусідній населений пункт. Закопали в лісі, а пакет і тканину спалили неподалік від місця «могили».
Сім’я виховує уже чотирьох дітей (2008, 2009,
2012 та 2014 р. н.). Чоловік стверджує, що про
вагітність дружини не знав, а про мертве немовля вона повідомила вже після пологів. Сама
ж породілля розповідає, що про вагітність дізналася занадто пізно, тому аборт робити не наважилася, а виховувати п’яту дитину не хотіла.
При проведенні поверхневого огляду тіла
видимих слідів насильницької смерті слідчі не
виявили. Труп немовляти направили в морг
обласного бюро судово-медичних експертиз
для проведення розтину. Триває слідство.

От тобі й товаришка!

До Чортківського відділу поліції із заявою
про крадіжку коштовних ювелірних прикрас
звернулася мешканка с. Калинівщина. Жінка
запідозрила у вчиненому свою знайому.
Правоохоронці перевірили версію потерпілої. Як з’ясувалося, горе-подруга таки
привласнила золоті вироби.
Мешканка с. Васильківці завітала в гості
до своєї товаришки, а заодно – розжитися
на чуже добро. В ході слідства встановлено, сценарій крадіжки був простим: допоки
господиня готувала на кухні пригощення,
зловмисниця встигла покласти собі до кишені три персні та ланцюжок із підвіскою.
Все поцуплене злодійка понесла до ломбарду в райцентрі, а гроші одразу ж почала витрачати на власні забаганки.
Зникнення ювелірних прикрас потерпіла помітила лише через декілька днів. Своїми підозрами поспішила поділитися з поліцейськими.
Слідчі розшукали крадійку. Кримінальне
провадження розпочато за ч. 1 ст. 185 ККУ.
Триває досудове розслідування.

Домашній арешт –
не перешкода для крадіжок

36-річний чортківчанин, перебуваючи під
домашнім арештом, із крадіжками «гастролю-

вав» у Борщеві.
Всього за два дні чолов’язі вдалося поцупити три жіночих сумочки, в яких були
готівка, кредитні картки та документи, а також здійснити замах на ще одну.
Першою потерпіла від злодія вихователь
дитсадка. Сумочку з мобільним телефоном,
400 гривнями та банківською карткою вона
залишила в незачиненій кімнаті відпочинку
дошкільного закладу. Наступного дня жертвами стали ще дві жінки. В однієї сумочку
поцупив із магазину одягу, в іншої – з гардеробу лікарні.
Оперативники розшукали злодія. Він уже
був фігурантом кримінального провадження
відкритого за фактами крадіжок. Але наш
суд – «найгуманніший суд у світі» – визначив зловмиснику міру покарання у вигляді
домашнього арешту. «Закинули щуку в річку»?..
За новими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.
185 ККУ – крадіжка, скоєна повторно.

Знакова подія
для прокурора

9 червня ц. р. у стінах Чортківської міської
ради відбулась знакова подія для співробітника
Чортківської прокуратури. Того дня на сесії
міськради розглядалося питання щодо надання
земельної ділянки вказаній вище особі.
Питання, винесене на голосування, не
набрало достатньої кількості голосів «за».
Відразу дізнавшись про це, обурений прокурор примчав на сесію, наполягаючи,
щоби депутати повторно розглянули питання й проголосували на позитив йому.
Трішки «історії». Все розпочалось у 2006
році. Тодішній Чортківський міський голова, не виносячи питання на голосування,
«намалював» рішення сесії щодо надання
вказаної земельної ділянки. Саме цим, незважаючи на охоронну (!) зону водозабору,
з якого п’є воду чи не половина чортківчан,
мер і надав дозвіл на виготовлення документів, необхідних для приватизації землі.
Термін дії рішення – один рік! А одіозний
прокурор спромігся прийти до міської ради
лише через 10 (!) років, щоби узаконити збудований ним будинок – аж на 330 м кв.
Громадськість Чорткова обурена: чому
прокурору можна будувати будинок, не маючи документів на земельну ділянку та дозволу
з Державної архітектурно-будівельної інспекції?! Чи зміг би таким чином споруджувати
житло будь-який мешканець Чорткова чи
воїн АТО? Однозначно – НІ! Прокурорське
ТАБУ не дозволило б такого свавілля. А ось
прокурору можна, бо він сам і є – закон!
Чи має право прокурор приходити на сесію міської ради і чинити тиск на депутатів,
щоби вони повторно голосували?! Чи може
порушувати закон?!
Отакої! На основі, як сказано, «намальованого» рішення «господар» продовжує виготовляти документи на земельну ділянку,
мотивуючи тим, що там уже стоїть будинок!
Альтернатива при бажанні завжди віднайдеться. Як повідомляє першоджерело цієї інформації (ВО «Автомайдан» Тернопільський
осоредок), «заберіть будинок, а земельну ділянку нехай Чортківська міська рада надасть
воїнам АТО або дітям-сиротам…».
Підготувала Тетяна ЛЯКУШ
(за інформацією сайтів npu.gov.ua та
новини Тернополя «ПОГЛЯД»)
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Футбол

За хвилину до нічиєї
«Чортків-Педуніверситет» – ОДЕК
Оржів (Рівненська обл.) – 2:3
Першість України серед аматорських
команд. Перша група. 21-й тур.
11 червня. Стадіон «Кристал» м.
Чортків, 200 глядачів (Голи: І.Когут, 25;
Різник, 61 – Панас, 8 (з пен.); Таргоній,
39; Апанчук, 90+5 (з пен.).
Лише у доданий арбітром час гості,
що перебувають на четвертому рядку
турнірної таблиці, зуміли вирвати перемогу внаслідок досить сумнівного пенальті. Аналогічно арбітр без роздумів
вказав на одинадцятиметрову позначку
у ворота чортківчан ще на початку матчу. Тож йому навіть довелося рятуватися

втечею від розлючених уболівальників,
що вибігли на поле по закінченні матчу,
яких довелося особисто вгамовувати почесному президенту клубу В.Шматьку
(всього два поліцейських для охорони
громадського порядку – явно замало).
Шкода, що людина зі свистком зіпсувала матч, який практично нічого не вирішував для обидвох команд.
Попри те, що чортківчанам двічі
вдавалося відіграватися по ходу матчу,
слід сказати, що у багатьох випадках їм
відверто щастило, адже досвідчені гості мали безліч гольових моментів для
взяття воріт. Тому результат десь закономірний, хоча так хотілося бодай би

Далі проходить Чортків
ФСК «Кристал» Чортків – «Ліга-сіті»
Гор. Вигнанка – 1:0
Кубок області. 1/8 фіналу (Повторний
матч).
14 червня. Стадіон «Кристал» м. Чортків, 200 глядачів (Голи: Гайковий, 82).
Дива не сталося. Відігратися після
поразки 1:4 на своєму полі аматори з
приміської Вигнанки були не в силі.
Зіграна команда молодих футболістів,
що представляють Чортків в облас-

ній і аматорській першості України,
виглядала більш зігранішою на полі,
створивши куди більше гольових моментів біля воріт суперника. Тож перемога «Кристалу» цілком заслужена,
якому побажаємо успішно виступити у
чвертьфіналі кубкових баталій.
Чемпіонат району. 8-й тур
Перша група. Звиняч – Улашківці –
2:0; Ягільниця – «Калічівка» Чортків
сертифікат на право на земельну частку
(пай) серії ТР за № 0290833, виданий 3 вересня 1997 р. Чортківською районною державною
адміністрацією на ім’я: ГУЦУЛ Ольга Костівна.

утримати нічию.
В останньому турі першості чортківчани зіграють завтра, 17 червня, на виїзді проти одного з її лідерів – команди
«Оскар» з Підгір`я Івано-Франківської
області. Лише у випадку перемоги, за
умови, що ФК «Львів» оступиться, вони
можуть розраховувати на те, аби покинути останній рядок турнірної таблиці
своєї групи. А ось 19 червня на НСК
«Олімпійський» відбудеться фінальний
двобій за право називатися кращою
аматорською командою України між
переможцями двох груп – волочиським «Агробізнесом» і «Металіст-1925».
Останні, що покликані відродити славне ім`я колись легендарної команди,
згідно з жеребом виступатимуть у ролі
господарів поля.
– 4:0; Гор. Вигнанка – Бичківці – 4:1;
Колиндяни – Біла – 1:2; Косів, Заводське – вихідні.
Друга група. Росохач – Товстеньке –
3:0; Ромашівка – Пробіжна – 1:4; Сосулівка – Джурин – 0:4; Шманьківці
– Шманьківчики – 6:0; Палашівка –
Білобожниця – 13:2; Ридодуби – Базар
– 2:4; Чорнокіцні – Милівці – 3:0. Зіграні матчі пропущених турів: Шманьківці – Росохач – 3:0 (1-й тур); Росохач – Шманьківчики – 2:1 (2-й тур);
Палашівка – Росохач – 2:2 (3-й тур).

державний акт на право власності на земельну ділянку серії ТР за № 019544, виданий
згідно з розпорядженням Чортківської райдержадміністрації від 17 жовтня 2003 р. за №
433 на ім’я: КАМІНСЬКА Євгенія Олексіївна.

свідоцтво про право власності на житло,
яке знаходиться за адресою: смт Заводське,
вул. Паркова, 2, кв. 2, яке належить ЛУПІЙЧУКУ Богдану Івановичу та членам його сім’ї:
ЛУПІЙЧУК Любові Дмитрівні, ЛУПІЙЧУКУ
Дмитру Богдановичу, ЛУПІЙЧУК Надії Богданівні, видане міжрайонним бюро технічної
інвентаризації згідно з розпорядженням від
23 листопада 1993 р. за № 72.

посвідчення громадянина, потерпілого
внаслідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за №
108576, видане у 1993 р. Тернопільською
ОДА на ім’я: ЛЕСНЯК Надія Зеновіївна.

державний акт на право власності на земельну ділянку серії ТР за № 019545, виданий згідно
з розпорядженням Чортківської райдержадміністрації від 17 жовтня 2003 р. за № 433 на ім’я:
ЧАЙКІВСЬКИЙ Богдан Мирославович.

посвідчення громадянина, потерпілого
внаслідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за №
140996, видане 1 березня 1993 р. Тернопільською ОДА на ім’я: СИМЕНЧУК Богдан
Іванович.

ПРОДАЮТЬСЯ

квартири

будинки

2-кімнатна квартира в районі ремзаводу
(вул. Січинського), площею 50,6 кв. м. У гарному стані, 2-й поверх 5-поверхового будинку,
є лоджія, індивідуальне опалення, євровікна,
вода постійно.
Тел.: 2-36-54,
066-854-45-91.

Вважати недісними:
посвідчення громадянина, потерпілого
внаслідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за №
113518, видане 25 грудня 1993 р. Тернопільською ОДА на ім’я: ПРОХОРОВ Юрій Володимирович.

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.

1-кімнатна квартира по вул. Незалежносчастина будинку в м. Чортків по вул. Над- ті, 63 (загальна площа – 35 кв. м), на 4-му
річній, 41, будинок житловий, можлива при- поверсі п’ятиповерхового будинку.
Тел.: 099-510-57-60,
будова.
099-046-27-08, 3-18-49.
Тел. 068-340-35-01.

частина будинку по вул. Юрчинських, 17.
Є дві кімнати, проведено газ, воду, світло.
Біля будинку є земельна ділянка – 2,94 сотих. Ціна договірна.
Тел. 095-458-10-84.
терміново, недорого незавершене будівництво
по вул. Граничній, 70 Б. Земельна ділянка –
0,18 га. Ціна договірна. Тел. 067-182-39-79.

3-кімнатна квартира загальною площею
105 кв. м у будинку котеджного типу; 2-й
поверх, лоджія (засклена), індивідуальне
опалення, є гараж.
Тел.: 097-135-41-70,
066-362-10-71.

терміново і недорого 2-кімнатна квартира по вул. Кн. В.Великого. Є індивідуальне
терміново будинок у с. Горішня Вигнанка опалення, металопластикові вікна, постійно
по вул. Молодіжній, загальна площа земель- вода; кухня з меблями, ванна кімната з ремонтом і новою сантехнікою, підлога з підіної ділянки – 24 сотих.
грівом; нові якісні вхідні двері; квартира знаТел.: 067-912-27-21, 096-517-76-71.
ходиться в тихому, затишному місці.
Тел. 097-013-35-77.
будинок з господарськими будівлями у с. Долина. Є газ, криниця, земельна ділянка.
3-кімнатна квартира на 3-му поверсі,
Тел. 067-324-29-03.
сира, в новобудові, з гаражем у м. Чортків,
терміново незавершене будівництво двопо- по вул. Шухевича, 2 А, кв. 35. Загальна пловерхового житлового будинку у м. Чорткові, ща – 95,2 кв. м; а також – гараж під будинпо вул. Б.Хмельницького. Ціна договірна.
ком, площею 19,5 кв. м. Ціна квартири – 46
Тел. 050-486-02-80.
000 у. о. Ціна гаража – 10 000 у. о.
Тел.: 097-148-99-67, 098-072-47-46.
будинок у с. Білобожниця. Є земельна ділянка
– 10 сотих, літня кухня з господарськими приміщеннями, сад, криниця, підведено воду і газ.
інше
Тел. 067-263-25-79.
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.

куплю

терміново і недорого диван-ліжко в доброму стані; велосипед підлітковий, два м’яких
крісла.
Тел. 097-644-23-25.
тюкувальний прес-підбирач «Киргизстан» у
робочому стані.
Тел. 067-171-09-59.

гараж в кооперативі «Автолюбитель» розміром 6 х 4. Є оглядова яма, підвал, світло;
поштукатурений, залита стяжка.
картон – 2,5 грн/кг, поліетилен – 6-8 грн/
Тел. 096-450-20-96.
кг, ПЕТ пляшки – 3-5 грн/кг, пластик – 5
грн/кг, алюмінієві баночки – 15 грн/кг, пивну
До уваги пасічників!
тару – 30-50 коп./шт., біг-беги – 3 грн/кг.
На постійній основі куплю оптом пилок.
Тел.: 097-700-05-12,
Тел. 096-972-36-77.
095-571-05-12.

У м. Чортків
в магазин побутової
хімії, парфюмерії
та косметики
ЗАПРОШУЮТЬСЯ
продавці-консультанти
та старший продавець
Тел.: 050-464-01-72 (Альона)

ПОТРІБНІ
ОХОРОННИКИ
(чоловіки, жінки)
Зарплата від 3500 грн

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

ТОВ «Гольський світ
компані»
набирає на роботу:

– налагоджувальників
– тісторобів
– укладальників виробів
Заробітна плата
висока. Офіційне
працевлаштування
Повний соціальний пакет
Контактний телефон
050-377-01-74

ЗАПРОШУЄМО В МАГАЗИН:
– керівника магазину
– продавця-консультанта
– збиральника меблів

Тел.: 063-245-13-45; 097-619-01-35

На роботу в охорону
потрібні чоловіки та
жінки (вахтовий метод)
Тел: 067-687-41-85
097-606-40-72

Як швидко зірка догоріла,
Хоч їй була ще не пора...
Душа, як пташка, відлетіла
У світлі Божі Небеса.
У ці літні червневі дні минає
40 днів, відколи обірвалася життєва
струна дорогої нам людини – любблячого і чуйного чоловіка, сина,
брата, батька і дідуся –
СТЕФАНЧУКА
Стефана Івановича.
Не зміряти болю, не передати
словами туги найрідніших сердець,
не висушити гіркого моря сліз, не
засвітити світла
в зітлілій душі
старенької матері, дружини,
дітей і внуків.
Безодня розпачу і непоправних втрат...
Він мав щедру душу, добре
серце,
любив
людей, був веселим і життєрадісним, допомагав усім,
хто звертався, забуваючи про себе,
багатьом врятував життя від невблаганної смерті. Мав плани, задуми.
Його натруджені руки ще так багато
не встигли зробити. Невелику часточку земного життя вділив йому
Бог.
Сумуємо і молимося за нього щодня, не можемо змиритися з тяжкою втратою. Тож пом’яніть його
всі, хто знав, поважав, любив.
Нехай легким буде твій вічний
сон, свята земля – лебединим пухом, а Господь хай оселить твою
душу у Царстві Небеснім і найщедріше наділить її милостями, яких
ти заслужив своїм відданим людям
життям.
Сумна тепер без тебе хата,
Не чути твоєї ходи.
Як тяжко нам без тебе, сину,
чоловіче, тату,
Прости нам, що не вберегли.
Прости, що під сонячним небом
Нам букет на могилу нести
І дихати, рідний, повітрям,
Яким не надихався ти.
Сумуючі –
мати, дружина,
брат із сім’єю, сини, невістки,
внуки і вся родина.

30 травня на 92-му році
життя відійшов у вічність наш
побратим
БАБІЙ Омелян Михайлович
зі с. Долина.
Ця
непоправна
втрата – болюча
рана не тільки для
родини, а й для всіх
нас, його товаришів. Адже перестало битися серце,
в якому вистачало
тепла для всіх. Він
був людиною безсумнівної честі та
гордості. Тому для
нас із цією втратою спорожнів світ.
Про таких прекрасної душі людей
кажуть: «Як багато нашого пішло з
вами. Як багато вашого залишилося
з нами».
Не заросте ніколи та стежина, що
провела нашого побратима в останню путь. Ми його ніколи не забудемо. Нехай спокій супроводжує його
вічний сон, а земля буде лебединим
пухом. Царства Небесного його добрій душі.
Найщиріші співчуття – родині покійного: дружині, доньці, онукам і
правнукам.
У глибокій зажурі –
члени районної Спілки політв’язнів
і репресованих.

Колектив працівників Чортківського державного медичного коледжу сумує з приводу
смерті колишнього викладача
коледжу БЕДРИЛА Олега Степановича і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
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У неділю, 18 червня, свій
діамантовий 75-річний ювілей
відзначатиме люблячий чоловік,
турботливий батько,
найкращий дідусь та дорогий сват –
Микола Мечиславович
ГАБРУСЬКИЙ
з Ридодубів.
Дорогого ювіляра щиросердечно
вітає вся велика родина.
Сидить на лаві сивий батько біля
хати і дивиться в небесну далечінь.
Задумався, бо є про що згадати, немало пережив і знає що по чім. Усе
кругом – і хата, і господа – то праця
рук невтомних, золотих, трудився він
і в школі, й на городі – все для дружини і дітей своїх.
Чому так зажурився, любий тату?
Чому в очах Твоїх незвідана печаль? Ти
молодий іще душею, хоча прожив багато, та в праці пройдених років не жаль.
В саду, що посадили Твої руки, так
пахнуть яблуні, і бджоли в них гудуть.
Сюди приходять діти і онуки, дасть
Бог – і правнуки в Твій сад прийдуть.
Нехай Господь благословить Тебе,
наш тату, на многії та радісні літа,
хай кожен день – у будень і у свято
– пташиним щебетом у хату приліта. Нехай зігріє долю Божа ласка, хай
справдяться усі щасливі сни, зустрінь
Ти старість, як зимову казку, і маму
лагідно до серця пригорни.
З любов`ю –
Твої дружина, сини
з невістками, внуки,
свати.
Керівництво та виконавчий апарат
Чортківської районної ради щиро
вітають з ювілеєм
заступника керуючого справами –
начальника відділу
майнових відносин
районної ради
Любов Петрівну КРИСУ.
За роком рік
життя
невпинно
лине, дарує весен
веселковий час. У
цю прекрасну ювілейну днину вітання щирі Ви прийміть від нас. Хай
доля Вам шле добро і щастя, міцне
здоров’я, море благ
земних, а щедрі дні, мов
рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться
до ніг.

12 червня відзначив свій ювілей
коханий чоловік, люблячий син,
найкращий батько, турботливий
дідусь, дорогий шваґро і сват
Роман Стефанович КОЛОДІЙ
зі смт Заводське.
Прийми від нас
наш скромний дар
– вінок суцвіть із
побажань: від води
Тобі – сили, від
дружини – любові,
від дітей – шани,
від внуків – поваги. Хай крокують
поруч вірність і
кохання, збудуться
всі мрії, задуми, бажання. Нехай з
Тобою будуть поряд веселий сміх і
ніжний погляд, живи і мрій. Бажаєм щастя, удач і везінь, легких доріг.
Хай Сили Небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть, а
Матінка Божа, Цариця Свята, дарує
щасливі та многі літа.
З любов’ю і повагою – дружина
Ірина, донька Наталя,
зять Роман, внук
Денис, батьки,
сестра Надя
з родиною, родина
з Калуша, свати
з Івано-Франківська.
16 червня чарівний 65-річний ювілей –
на життєвому календарі
хорошої та вродливої жінки,
учасниці церковного хору
Марії Андріївни НЕДОСТОЙНОЇ.
День народження – це ще одна
перлина з коштовного намиста
днів, ще один розділ змістовної
книги Життя, прекрасна пісня, що
промайнула, та все ж торкнулася
Вашого серця. Цей день має чарівне походження, бо сьогодні Ваш
День народження. Бажаємо, щоб
сонце Вас зігрівало, діти, онуки і
рідні усмішки Вам дарували. Природа здоров’я Вам піднесла, ластівка щастя і вдячності мішок принесла. Нехай перші квіти дарують
красу, а доля нагадує вічну весну.
Хай вітер весняний надихає щастям, хай мрії здійсняться, задумане
вдасться, а Матінка Божа, Цариця
Свята, попросить у Бога Вам і Вашій родині довгі, щасливі та благі літа.
З повагою – церковний
хор с. Кривеньке.

Отакої!

Coca-Сola: еліксир …чистоти?
Хочете знати, що насправді ховається за ось цим, відомим на всій планеті
брендом? Поза сумнівом, діставши таку інформацію, неодмінно замислитесь,
чи варто без остороги вживати цей напій. А ще – скористаєтесь ним у
господарстві. Бо Coca-Сola – засіб для:

Сердечно вітаємо
з Днем народження
дорогу нашу внучку, сестричку,
похресницю, племінницю
Олесю КОСІНСЬКУ
зі с. Малі Чорнокінці.
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. Нехай трояндами цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань, а доля подарує тільки щастя, ні грами бід, ні крапельки
страждань.
З любов’ю –
бабуся Марія
зі с. Великі Чорнокінці
та вся родина.
У час, коли життя на волосині, і,
здається, зірка вниз летить, ти довірся лікарю, людино, – від біди тебе
він захистить. Ти довірся тим рукам
умілим, що творити можуть чудеса,
людям, що любов’ю й словом щирим повертають зорі в небеса.
Немає професії жертовнішої та
гуманнішої ніж професія медика.
Сьогодні для мене велика честь вітати з професійним святом – Днем
медичного працівника – лікарів,
середній та молодший медичний
персонал Чортківської центральної комунальної районної лікарні: лікаря-офтальмолога І.В.Ушія,
лікаря-травматолога
Є.В.Швеця,
лікаря-хірурга М.В.Кушніра, лікаря-ендокринолога
Р.Є.Мальонка,
добрих, чуйних медичних сестер і
турботливих санітарок хірургічного,
офтальмологічного та травматологічного відділень лікарні.
Прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за ваші відкриті
серця, врятовані життя, повернуте
здоров’я.
Нехай у всіх ваших планах і починаннях вас супроводжує яскравий
успіх, робота приносить тільки задоволення й щедрі результати, а новий день дарує натхнення, нові відкриття і звершення.
Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, успіхів у будь-яких
починаннях, щоденних справах,
сміливих планах і сподіваннях. Хай
вас підтримують та надихають рідні
люди, минають негаразди та непорозуміння, а
доля збагачує життєвою
мудрістю, енергією, натхненням і радістю щоденно.
Анна БЛАЖЕНКО,
с. Джурин

…миття скла

Завдяки
лимонній
кислоті Coca-Сola можна використовувати з
цією метою: вікна та
інші скляні поверхні сяятимуть чистотою!

…чищення туалету

Потрібно просто налити її в унітаз і зачекати.
Хімікати, що містяться
в Coca-Сola, роз`їдають
все, крім кераміки. Через годину «пройдіться» йоржиком, змийте і
жодних слідів бруду!

…виведення плям

Навіщо купувати дорогі засоби, якщо
є Coca-Сola? Просто додайте її при
пранні і одяг буде бездоганно чистий.
Якщо ж випадково пролили олію, протріть пляму губкою, змоченою в CocaСola. На якій би поверхні не була пляма, вона обов`язково зникне!

…проти іржі

За допомогою Coca-Сola можна легко видаляти іржу з будь-яких поверхонь.

ПРОГНОЗ
ПОГОДИ
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
17 червня
+8... +19

…розчинник

Жувальна гумка у волоссі? Не біда,
Coca-Сola її легко розчинить. Просто
у кілька етапів змивайте Coca-Сola волосся і видаліть гумку.

…боротьби з комахами

Так само, як і нам, комахам подобається ця солодка шипучка. Тільки на
відміну від нас вони відразу помирають, лиш спробувавши її. Якщо полити
Coca-Сola мурашник, можна знищити
все сімейство…
НЕДІЛЯ
18 червня
+8... +23

ПОНЕДІЛОК
19 червня
+14 ... +23

Букет пахучих квітів
і найщиріших побажань
Христині ЯВНІЙ
зі с. Колиндяни,
яка 17 червня
святкуватиме своє 17-річчя.
Ця мить найщасливіша в році,
бо – День народження у доці. Іскриться радість в
оченятах, скоріш
спішу Тебе обняти.
Завжди
щаслива
будь, кохана, щоб
всі
здійснилися
Твої плани. Бажаю
вірних поруч друзів, в житті хай буде
все «олл інклюзів».
Мама Галя,
бабуся Надя
і вся родина.

ВІВТОРОК
20 червня
+17 ... +26

СЕРЕДА
21 червня
+17 ... +22

19 червня святкуватиме 60-річчя
дорога нам людина
Петро Степанович ГРАДОВИЙ.
Вітаємо татуся із роками, що прожив Ти щедро й плідно. Ти усім ділився з нами, не жалів нічого, рідний. Ти працюєш
без утоми, у турботах день при дні,
щоб достаток був
удома, тепло й затишно в сім’ї. Тим,
що маємо сьогодні,
ми завдячуєм Тобі,
найдорожчий, найрідніший, радість
Ти даруєш всім.
Щоб міцним було
здоров’я і приємними новини, щоб
достатком хата повна у нас всіх була
щоднини. Нехай Тобі сили Господь
посилає, Тебе і Твій шлях благодать
освяває. Любов хай панує у нашому
домі, здоров’я і щастя буде доволі.
З повагою
та любов’ю –
дружина, сини
Володимир та Степан,
невістка Марійка та
внучка Діаночка.
17 червня святкуватиме
своє 55-річчя
директор Територіального центру
Роман Євстахович
ДАНИЛЬЧАК
Від усього серця Вам бажаєм
здоров’я, затишку,
тепла, щоб доля
щедрою була! Хай
Вас люблять і шанують люди, хай
ясним і мирним
кожен ранок буде,
хай серце не знає
печалі й розлуки,
хай радість приносять Вам діти й
онуки. Хай дім обминають печаль і
тривога, щасливою буде життєва дорога. Хай будуть поруч віра та надія,
як два крила, що впасти не дають,
і сам Господь по милості наділить
багато літ, що сонцем виграють.
Благословенні будьте Небесами,
Всевишній хай оцінює Ваш труд,
подасть здоров’я й допоможе прожити в щасті многа літ!
Колектив
Територіального центру
соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг).

Найтепліші вітання, найщиріші
побажання даруємо з нагоди 60-річчя,
яке святкувала
7 червня любляча мама,
найніжніша бабуся
Марія Адамівна ГЕРАСИМІВ
зі с. Шульганівка.
Найрідніша, найкраща матусю рідненька, в цей день
ми
вклоняємось
дуже низенько. За
сонечко ясне, за
серце
прекрасне.
Всю доброту, яка
існує в світі, всю
радість, що живе
серед людей, усі
найкращі, що на землі, квіти даруєм щиро в ювілейний день. Вже діти
дорослі, онуки ростуть, а серце таке
ж молоде ще і досі, і руки спочинку ніяк не знайдуть. Нехай Господь
завжди у поміч буде, а Мати Божа
береже від зла. Бажаємо здоров’я,
щастя й сили, земної радості й душевного тепла. О, Боже, Ти живеш
над нами, Тебе благаєм повсякчас
– пошли здоров’я нашій мамі та бабусі, і збережи її для нас. Хай Бог
Милосердний з високого неба дарує
усе, чого тільки Вам треба, а Матінка
Божа, Цариця Свята, дарує щасливі
та довгі літа.
З повагою і любов’ю –
донька Надя, зять Микола,
внучки Таня і Ліля.
ЧЕТВЕР
22 червня
+13 ... +20

П`ЯТНИЦЯ
23 червня
+12 ... +22

