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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЬ 
ДО НАШОЇ КОМАНДИ 

ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Співбесіди проводяться 
з понеділка по п’ятницю 

о 13-й год. 30 хв. за адресою: 
м. Чортків, вул. Кн. Володимира Велико-

го, 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 

Гарантуємо:
Офіційне працевлаштування, медичне стра-

хування, навчання за рахунок роботодавця, 
комплексні обіди, безпечні та комфортні умо-
ви праці, кар’єрний ріст, безкоштовне тран-
спортування до місця роботи працівників по-
змінного графіку. 

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

Буріння 
свердловин, 

монтаж насосного 
обладнання. 

Гарантія та сервіс 
Тел. 

096-125-51-25

Засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Редакція газети «Голос народу»

В’язальників схемних джгутів, 
кабелів та шнурів

(без вимог до освіти та досвіду роботи)
Економістів, фахівців з персоналу, 

налагоджувальників, техніків та інших спеціалістів

Керівництво та депутатський корпус  
Чортківської районної ради щиро 

вітають з Днем народження 
депутата районної ради
Романа Володимировича 

ЧОРТКІВСЬКОГО. 
Шумлять літа, як 

на вітру тополі, а в 
тих літах – і сонце, і 
дощі. Ми Вам бажа-
єм, щоб було доволі і 
щастя, і веселощів  в 
душі. Нехай здоров’я 
завжди добрим буде, 
щоб у роботі лади-
лося все і за діла 
хороші хай шанують 
люди, а в дім хай 
доля затишок несе.

Керівництво, виконавчий апарат 
та депутатський корпус  

Чортківської районної ради щиро 
вітають з Днем народження заступника 

голови районної ради
Петра Івановича ПУШКАРЯ.

Нехай цвітуть під 
небом синьооким 
ще довго-довго дні 
й літа, а тиха ра-
дість, чиста і висо-
ка, щоденно хай до 
хати заверта! Бажа-
ємо здоров’я, сонця   
у зеніті, любові, до-
броти і щастя повен 
дім, нехай у серці 
розкошує літо і со-

няхом квітує золотим. Хай постійний 
успіх, радість і достаток сипляться до 
Вас, немов вишневий цвіт, хай життє-
вий досвід творить з буднів свята, Гос-
подь дарує довгих-довгих літ!

Увага! 27 червня – останній день передплати 
районки на друге півріччя ц. р.!

Поспішайте, бо з 1 липня ризикуєте залишитися 
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.

ДТП: 
в «мінусі» 4 авто

С. 2

«Безвіз»: 
так і ні

С. 3

Місто: 
новий день

С. 2



23 червня. Тривалість дня – 16.27. Схід – 4.47. Захід – 21.13. День державної служби

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; засновник – ТОВ «Редак-
ція газети «Голос народу»; реєстраційне свідоцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; 
день виходу – п`ятниця, наклад – 2700 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор  Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору ав-
тора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, 
географічних назв та інших відомостей несуть автори публікацій. Пе-
редрук матеріалів газети без письмової згоди редакції заборонено! 
Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комплексі редакції га-
зети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковинський видавничий дім», 
м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. (0372) 54-45-46.

індекс 61366
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На часі2

Маштабне ДТП

Чортківські вісті

Як повідомляє офіційний сайт 
міської ради, відновлювальні, 
реставраційні, ремонтні роботи 
одночасно ведуться практично по 
всьому місту. 

Оновлюється центральний вхід 
до парку культури і відпочинку 
ім. І.Франка. Запланована рекон-
струкція розпочалася зі сходів: 
робітники розчищають ділянку 
та підготовляють майданчик до 
встановлення нових сходових 
маршів.

На вулицях Сонячній та Піту-
шевського замінюються кільця 
оглядових колодязів (каналізацій-
ні, водопровідні), йде підготовка 
до укладання нового дорожнього 

полотна. Робітники ліквідовують 
недоліки у тротуарному покритті, 
встановлюють нові бордюри по 
вул. Пітушевського та Зеленій.

Повним ходом розгорнуто до-
рожньо-ремонтні роботи біля 
костелу св. Станіслава: троту-
арною бруківкою покривається 

територія поблизу однієї із осно-
вних туристичних приваб Чорт-
кова, взір, до речі, повторює той, 
що століття тому зобразили на 

храмовій черепиці. Вище костелу, 
по вул. С.Бандери, також прово-
дяться роботи із вимощення якіс-
ної тротуарної плитки.

Особливо тішить те, що онов-

люється перекриття і фасад істо-
ричної триповерхової будівлі по 
вул. Шевченка, 36, де, за однією з 
версій, свого часу перебував Пре-
зидент ЗУНР Є.Петрушевич. Тож 
відрадно, що міські керманичі 
належно поставилися до збере-
ження німих свідків історії. З ін-
шого боку, оновлена споруда ще 
більше притягуватиме туристів до 
нашого старовинного, багатого 
на архітектурну спадщину міста. 
Районка зі свого боку відслідко-
вуватиме позитивні зміни, які 
відбуватимуться у нашому місті 
та районі загалом, й інформува-
тиме про це своїх читачів.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

За попередньою версією, у вантажівки при спуску 
по вул. Незалежності відмовили гальма. У соцмережах 
пишуть, що у той момент через перехрестя переходила 
жінка з дитиною. Можливо, аби уникнути наїзду, водій 
і спрямував транспортний засіб на інші автівки, спинив-
шись в огорожі лісгоспу, при цьому допустивши пере-
кидання автоцистерни. Найбільш серйозно постраждала 
дороговартісна «Тойота Камрі», яка практично зосталася 
без багажного відділення. Буквально кілька сантиметрів 
залишилося до газового балона, тому наслідки могли 
бути куди серйознішими. За принципом доміно, япон-
ська іномарка вдарила в ліве крило «Форд транзит», не 
встиг зреагувати на ситуацію водій «дев`ятки», яка отри-
мала незначні пошкодження. На довший час рух цією 
ділянкою транзитного шляху через місто було перекрито.

Уже не перший раз трапляються у цьому місці різного 
роду автопригоди. У далеких 80-х тут відмовили гальма 
у багатотонного навантаженого ЗиЛа, який, пролетівши 
на усіх парах скверик, де зараз стоїть собор Верховних 

апостолів Петра і Павла, спинився на вули-
ці Подільській. Кілька років тому у цьому 
ж скверику тільки ялина зупинила автобус 
ПАЗ... 

Узагалі дане перехрестя, де головна до-
рога змінює напрямок руху, вважається 
доволі проблематичним, особливо для 
іногородніх водіїв. Свого часу велася мова 
про те, щоб запровадити тут рух по колу 
зі встановленням відповідних відбійників, 
можливо, варто встановити і світлофор. 
Наразі поліцейські з`ясовують обставини 
автопригоди. Цілком резонно, очевидці 
побаченого висловлювали свої міркуван-

ня з приводу, що робив молоковоз у центрі міста, коли 
для руху вантажівок існує об’їзна дорога.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Місто омолоджується, і це не може не тішити!
Чим день, тим усе більше наш Чортків нагадує суцільний будівельний майданчик. Особливо 

вражають зміни містян, які довший час перебували у закордонних мандрах. Приємним є той факт, 
що у молодої команди міських урядовців помітний господарський підхід у ставленні до справи. Коли, 
приміром, замінюється непридатна бруківка чи асфальтне дорожнє полотно, одразу відбувається й 
повна заміна водопровідно-каналізаційних, інженерних мереж, щоб за місяць-другий знову не копати 
котлован на тому ж місці у випадку якоїсь аварійної ситуації.

У молоковоза відмовили гальма
Минулої п’ятниці, 16 червня, перед 17-ї год. масштабна автопригода трапилася на перехресті 

вулиць Шевченка та Незалежності м. Чорткова, свідками якої, по гарячих слідах, виявились наші 
кореспонденти. Її наслідком стало чотири розбитих автівки і частково зруйнована огорожа лісгоспу. 
На щастя, люди серйозно не постраждали.

У неділю – День молоді
Дорогі друзі, щиро вітаємо вас із Днем молоді!

Молодість — це пора безмежних мрій та світлих на-
дій. Бути молодим означає, насамперед, вірити у свої 
сили й знати, що немає на світі нічого неможливого.

Юнаки та дівчата сьогодення вже зовсім не ті, яки-
ми були колись — виховані у радянському суспіль-
стві. Теперішній цвіт нації вже давно перестав бути 
тією сірою масою, що жила у постійному страху за 
свій завтрашній день. Тепер кожен з вас — неповторна 
особистість із власною думкою та світоглядом. Бути 
по-справжньому незалежними, неупередженими та 
відважними означає для вас дуже багато. Зараз ви не 
боїтеся відстоювати власні інтереси й ніколи не будете 
йти наперекір своїм принципам чи переконанням. Ви 
не хочете підлаштовуватися під вже існуючі обстави-
ни, а, безперечно, змінюєте їх, стаючи таким чином 
справжніми творцями новітньої історії України.

Тож у цей хороший літній день бажаємо вам за-
вжди залишатися собою. Успіхів у всіх починаннях 
та безмежних можливостей розвивати свої таланти.
Сили й наснаги вам втілити у життя все задумане! 
Здоров’я, щастя, невичерпної енергії та оптимізму!

Сьогодні – День державної служби України 
Шановні колеги! 

Дозвольте привітати вас із професійним святом! 
Це нелегка праця, яка потребує самовідданої служ-

би людям та справжньої відданості своїй справі. Бути 
державним службовцем означає не тільки мати ши-
рокі повноваження, бути державним службовцем 
– це і нести повну відповідальність за стан справ у 
суспільстві, не стояти осторонь, перебувати зі своїм 
народом і в радості, і в горі. Бажаю, щоб громадський 
авторитет державної служби України базувався на ви-
знанні фаховості її службовців, прозорості їхніх дій, 
а також надійного забезпечення ними найзначнішої 
соціально-гуманітарної місії – виконання державою 
усіх зобов’язань перед своїми громадянами. 

У цей відповідальний для кожного з нас час бажаю 
вам діяти не з меншою енергійністю, самовіддачею, 
результативністю на благо єдиної України. Бажаю 
також всім вам міцного здоров’я, невичерпної енер-
гії, нових звершень у справі служіння народу та но-
вих здобутків в ім’я великого майбутнього України. 
Нехай кожен день вашого життя буде мирний, щас-
ливий і радісний, а родинне тепло і затишок до-
помагають у виконанні почесного і відповідального 
професійного обов’язку.

Вітання

Голова райдержадміністрації            
М.СТАШКІВ

Голова районної ради                          
В.ШЕПЕТА

Голова райдержадміністрації                 М.СТАШКІВ

28 червня – День Конституції України
Дорогі земляки!

28 червня ми відзначаємо 21-у річницю з дня при-
йняття Конституції України. Це основоположний, 
базовий документ нашої держави, в якому закріпле-
ні права та свободи українських громадян. Тому го-
ловним для всіх нас залишається питання дотримання 
Основного Закону, поваги до нього з боку кожного. 

Сьогодні, втілюючи в життя положення Основно-
го Закону, ми згуртовуємося навколо ідеї економіч-
ного та духовного відродження України, подолан-
ня усіх кризових явищ, у тому числі сепаратизму. 
Наша правова свідомість, наші юридичні знання, 
наше вміння і бажання керуватися у повсякденному 
житті нормами чинної Конституції – ось той реаль-
ний шлях до процвітання і прогресу Чортківського 
району та українського суспільства загалом.

З нагоди 21-ї річниці Конституції зичимо всім 
жителям району міцного здоров’я, щастя, миру, до-
бра, благополуччя. Нехай здійснюються наші спіль-
ні задуми та мрії, у кожнім серці квітне любов до 
рідного краю, а високі громадянські почуття згур-
товують нас до нових перемог на шляху піднесення 
духовності та поліпшення добробуту народу!

У вівторок, 27 червня ц. р., в РКБК ім. К.Рубчакової 
відбудуться урочистості з нагоди Дня Конституції 
України. Поч. о 14-й год.
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Топ-тема

Як і обіцяли (в по-
передньому номері 
нашої газети), пода-
ємо детальну інфор-
мацію, що важливо 
взяти до уваги, ви-
рушаючи за кордон 
при «безвізі». 

22 травня 2017 
року в офіційному 
журналі Європей-
ського Союзу опри-
люднено Рішення 
про введення безві-
зового режиму між 
ЄС та Україною, 
яке набуло чинності 
через 20 днів після 
оприлюднення, тоб-
то 11 червня 2017 
року.

Проте залишаються чинними 
всі правила перебування в ЄС, 
що діяли і раніше, за наявності 
візи. Головний принцип доволі 
простий: в Європейському Со-
юзі раді вітати законослухняних 
мандрівників з України. А тим, 
хто порушує закон, в жодному 
разі не варто розраховувати на 
те, що статус іноземця хоч якось 
пом’якшить їхню відповідаль-
ність.

Тим, хто їздить до країн ЄС 
часто та надовго, доведеться 
контролювати кількість днів, 
проведених в країнах Євросоюзу 
без візи.

Без віз можна перебувати на 
території ЄС в 90-денний період 
на кожні 180 днів (без права ро-
боти!). 

Які документи необхідно мати 
при перетині кордону?  

– Біометричний паспорт, дій-
сний щонайменше протягом 
трьох місяців після запланованої 
дати повернення.

– Подорожуючий має бути го-
товий підтвердити намір поверну-
тися назад. Наприклад, показати 
зворотний квиток або поясни-
ти, чому його немає (приміром, 
якщо ви плануєте повертатися з 
Польщі до України автобусом і 
купити квиток на місці). Для тих, 
хто подорожує власним автомобі-
лем, ця вимога не є актуальною. 

– Прикордонник може попро-
сити підтвердити мету (!) поїздки. 
Приміром, бронювання готелю 
вже є достатнім підтвердженням. 
При цьому – наявність достат-
ніх фінансових засобів (зазвичай 
це доводять випискою з банків-
ського рахунку чи пред’явленням 
готівки у розрахунку не менше 
50 євро на добу). Це також може 
бути запрошення на конферен-
цію чи інший захід, де деклару-
ється, що організатори забезпе-
чують вам проживання. Якщо ви 
їдете до родичів, можете заявити 
про цей факт, але будьте готові 
надати їхню адресу та інші кон-
такти чи (за наявності) підтвер-
джуючі документи. При цьому 

немає потреби робити офіційне 
запрошення, яке є обов’язковим 
для візи.

– Потрібно мати поліс медич-
ного страхування, для тих, хто 
подорожує автомобілем, – «зеле-
ну карту» (страхування цивільної 
відповідальності власника тран-
спортного засобу); а також – сер-
тифікат застрахованої особи на 
термін перебування за кордоном. 

Слід зауважити, безвізовий ре-
жим НЕ дає права на оформлення 
дозволів на проживання, працев-
лаштування або навчання в ЄС. 
Для цього буде потрібний трудо-
вий контракт чи запрошення на 
роботу, на підставі якого оформ-
люється національна робоча віза 
або посвідка на проживання. 

Пам’ятайте, порушення тер-

міну перебування в ЄС тягне за 
собою подальшу заборону в’їзду!

Якщо ж ви вирушаєте в подо-
рож із дитиною, то: кожна особа, 
включаючи дітей незалежно від 
віку, повинна мати окремий пас-
порт; фізична особа, яка досягла 
16 років, має право на вільний 
самостійний виїзд за межі Укра-
їни; фізична особа, яка не дося-
гла 16 років, має право на виїзд 
за межі України лише за згодою 
батьків (усиновлювачів), піклу-
вальників та в їхньому супроводі 
або в супроводі осіб, які уповно-
важені ними.

Залежно від кожного особисто-
го випадку, можуть знадобитися 
додаткові документи: свідоцтво 
про народження; згода обох або 
одного з батьків; свідоцтво про 
смерть; рішення суду про позбав-
лення батьківських прав; визна-
ння особи безвісти відсутньою 
або померлою тощо.

Громадянину України може 
бути тимчасово відмовлено в пе-
ретинанні державного кордону, 
якщо особа: перебуває у списку 
осіб, які становлять загрозу сус-
пільному порядку, суспільному 
здоров’ю чи внутрішній безпе-
ці; перебуває в списку осіб, в’їзд 
яких, хоча би в одній країні ЄС, 
заборонений; осуджена в будь-

якій країні-члені Шенгенської 
зони або ЄС за злочини, що 
передбачають кримінальне по-
карання у вигляді позбавлення 
волі строком мінімум в один рік; 
є об’єктом рішення про видво-
рення з країни, що приймається, 
зокрема, у випадках нелегально-
го перебування; по якій є дока-
зи участі в злочинній діяльності 
чи явні докази наявності умислу 
брати участь в подібній діяльнос-
ті; не має усіх необхідних доку-
ментів.

До уваги мешканців Тернопіль-
ської області! Більше чотирьох  
місяців у Чортківському, Креме-
нецькому районних і Тернопіль-
ському міському відділах, а також 
у Тернопільському районному 
центрі УДМС України запрова-

джена електронна 
черга прийому лю-
дей для виготов-
лення закордонних 
( б і ом е т рични х ) 
паспортів. На сайті 
ДМС України мож-
на дізнатися де-
тальну інформацію 
щодо виготовлення 
документів для ви-
їзду за кордон. А 
також запровадже-
но систему igov. 

Слід зауважити, 
в Чортківському 
районному секторі 
УДМС України по 
серпень місяць ц. 
р. паралельно діє 
ще й, так би мови-
ти, паперова черга 
попереднього за-
пису. 

На замітку! Ви-
готовлення біоме-
тричного паспорта 
коштує: 557 грн 32 
коп. (упродовж 30 
робочих днів); 810 
грн 32 коп. (у семи-

денний термін – робочих днів). 
Пільги, що попередньо були 
встановлені для певних категорій 
населення, на виготовлення пас-
порта – відмінено. 

Відтепер громадяни України 
можуть в’їжджати без віз до усіх 
держав-членів ЄС (за винятком 
Великобританії та Ірландії), а та-
кож до 4-х держав – асоційова-
них учасниць Шенгенської угоди: 
Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії 
та Швейцарії.

Отримання візи не вимагати-
меться в часі поїздки до таких 
держав: Австрія, Бельгія, Болга-
рія, Греція, Данія, Естонія, Іс-
ландія, Іспанія, Італія, Республіка 
Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенш-
тейн, Люксембург, Мальта, Ні-
дерланди, Німеччина, Норвегія, 
Польща, Португалія, Румунія, 
Словаччина, Словенія, Угорщи-
на, Фінляндія, Франція, Хорва-
тія, Чехія, Швейцарія, Швеція. 

Отож, подорожуйте до Європи 
(якщо маєте таку змогу)! 

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ 
(за інформацією Головного 

територіального управління 
юстиції в Тернопільській області 

та завідувача Чортківського 
районного сектору 

УДМС України 
Іллір’яна Сваричевського)

Фабула безвізового режиму Веселі канікули з Богом

Про те, що 220 дітей віком від 6 до 10 років і 25 
аніматорів (студентів Івано-Франківської духовної 
семінарії та Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського) провели незабутні 9 днів 
у атмосфері Божої любові, навчань, творчих майсте-
рень, веселих ігор і розваг на таборі «Веселі канікули з 
Богом» при катедральному соборі Верховних Апосто-
лів Петра і Павла м. Чорткова впродовж тижня поміж 
6 і 16 червня 2017 р. Б., йдеться на сайті Бучацької 
єпархії УГКЦ. Щоденні теми навчань – «Знайомство з 
Біблією», «Сотворення світу», «Гріх», «Віра», «Надія», 
«Любов», «Мудрість» – були побудовані таким чином, 
що в останній день табору діти, які дуже старалися, 
могли отримати ключі до Царства Небесного. Табо-
ряни на власному прикладі продемонстрували тему 
«Мужність», а заключними темами «Канікулів з Бо-
гом» були «Справедливість» та «Стриманість». 

Правопорушення відслідковує відеокамера
«Хто нищить громадське майно? – таке запитан-

ня хвилює громадськість міста – йдеться на Інтер-
нет-ресурсі «Доба». – З метою виявлення право-
порушників було встановлено по центру Чорткова 
відеокамери. І от одна з них зафіксувала факт по-
шкодження. Камера, встановлена на вул. Шевчен-
ка, виловила громадянина, що розбив замок на 
облаштованому обмежувачі руху при в`їзді з вул. 
А.Мельника на центральну вулицю Т.Шевченка. 
Особу правопорушника встановлено». Про зафіксу-
вання правопорушення в конкретній особі повідо-
мив ще один тернопільський сайт – «Реально».

Заздріть: у нас будуть Лама та «Без Обмежень»!
«Доба» вже проафішувала близький в часі наш 

День міста. Зокрема ось таке. «Цьогоріч Чорткову 
виповнюється 495 років. Міська рада запрошує на 
святкування гостей та жителів міста. Урочистості 
розпочнуться з 16-ї і триватимуть до 24-ї год. у пар-
ку ім. Франка. Для глядачів виступлять Лама, гурт 
«Без Обмежень», «Струни серця» та «Козаки Поді-
лля». Окрім цього, відбудеться святкова програма і 
на території Чортківського замку. 7 липня там про-
ведуть захід «Ніч у замку».

Причастилися словом від дуету
Минулого місяця Чортківська районна бібліотека 

приймала гостей-поетес із Прикарпаття – Лесю Геник 
та Наталю Данилюк. А минулої неділі відбулася творча 
зустріч з поетичним дуетом: Любов Печінка (Патара 
Бачія) з Гусятина і Богдан Манюк з Підгайців. Автори 
представили свою творчість (а це широка філософська 
і громадянська лірика) не лише для гостей нашого міс-
та і району, а й для шанувальників поетичного слова 
та авторів із Заліщиків, Копичинців. Учасники зустрічі 
одержали новизну вражень від авторського пізнання 
світу і лабіринтів поезій. Ось так традиційно захоплено 
повідомив усіх, хто кохається в поезії, на сторінці у 
Facebook ініціатор зустрічей, поет, а відтак ще й істо-
рик-науковець Ярослав Дзісяк (Дорожний).

неРеальні трафунки стали реальними!

Один з «розкручених», мегапопулярних столичних 
Інтернет-сайтів – «Корреспондент.net» вирішив зга-
дати кращі українські мультсеріали та мультфільми 
часів незалежності нашої держави. Надто приємною 
несподіванкою виявилось втрапляння всього-навсього 
на шосту (!) позицію анімаційної роботи аматорського 
клубу з очільництва члена НСЖУ та НСФХУ Олега 
Марчака з чортківською «пропискою» «Первоцвіт» 
(котрий, на жаль, вже в минулому) – «Базар, або не-
Реальні трафунки». «У центрі розповіді – звичний ба-
зар. 7-хвилинний пластиліновий мультфільм створи-
ли звичайні школярі з невеликого містечка Чортків в 
2010 році. Ідеї та діалоги підслухані просто на вулиці», 
– йдеться в анотації до нашого фільму. Гордимось! 

Прочитувала Анна БЛАЖЕНКО

Чортківщина в соцмережах
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Погляд зблизькаОбереги роду

Знаєте, що резюмували в привітанні з 90-літтям 
цій Жінці – направду берегині роду – її посестри та 
побратими з церковного хору с. Ягільниця? «Тому 
що завжди були поруч з Вами тільки Надія, Віра і 
Любов…». Й ніскілечки не покривили душею.

Вона прийшла в світ на іменини Оксани – 6 лютого, 
проте рідні нарекли дівчинку Надією. А вона вже своїх 
доньок – Любою і Вірою. Ось така символіка, сповнена 
життям.

Надія Іванівна ВІЙТИК – то немов совість рідної міс-
цини: чиста й незаймана. Часточка його історії, власне 
того відтинку, в котрому змішалося все. Бо народилася 
1927-го, за Польщі. Відтак вийшла заміж за лемка – й 
успадкувала всі традиції тієї етнічної гілки українства, 
нерозлучна з ними й дотепер. Чоловікові, знаному в ра-
йоні агрономові колишнього колективного господарства 
у Свидові, Йосипові Війтику, судилося дожити лиш до 
1988-го. А вона дочекалася й незалежної України. І ще 
– чотирьох онуків та стількох же правнуків: найстарший 
оце ось скінчив школу, а найменшому лише п`ять від 
роду. 

Цю жінку (язик не повертається назвати її бабцею, бо 
надто ще метка та інтелектуально молода) недарма зем-
ляки іменують «ходячою енциклопедією»: зокрема «хре-
щений батько» тамтешнього народного музею історії села 
Степан Бубернак. Варто б додати: енциклопедією наро-
дознавства. Бо що вже знає-пам`ятає п. Надія всіляких 
епізодів та моментів! Слухати ті перекази – одне задо-
волення. І лік своєму генеалогічному дереву веде вона 
вглиб до п`ятого (!) покоління. Щось – по пам`яті, щось 
– по переказах родини. А чоловікового – ще й по оцих 
дивних чаруючою енергетикою давніх-прадавніх (віком 
понад двісті літ!) образах, що нині сповнюють своїм ли-
ком-благословенням світлицю сільського музею. То об-
раз Матері Божої Неустанної Помочі та Йосипа-обруч-
ника з малим Ісусом. І вони – спадок родини Війтиків, 
чоловікового прадіда та діда Василя. До речі, передава-
лися в спадок по жіночій лінії – так і «дійшли» до Надії 
Іванівни. «Ще в чоловікового батька висіли образи на 
стіні, а по його смерті я забрала і тримала вдома, – роз-
повідає жінка. – Потому принесла до музею – нехай всі 
милуються-дивуються».

Там, у музеї, вона – всуціль своя. Права рука п. Бу-
бернака. Бо й мешкає недалечко, часом там проводить 
часу безмірно. А ще така ж своя в сільському церковному 
хорі. І то вже – цілих 40 літ! «Якось-то, – каже, – якраз 
на сорокаліття тієї дати, мене відпроваджували врочисто, 
бажали всього. Але я не пішла, а зараз прийшла знову! 
Лиш подумайте: завжди на всіх репетиціях була і є, всі 
неділі чи свята, коли церковні відправи…».

Недарма хористи в тому, згаданому вже привітанні 
«розшифрували»: «Любов до Бога, до сім`ї й родини, Віра 
у те, що буде все гаразд, бо кожен рік, щодня і щогодини, 
Бог посилає Вам Надію повсякчас…». А ще – нащедру-
вали-назичили своїй посестрі, берегині роду – не менш 
як сто двадцять ужинкових, співочих літ. Нехай же так і 
буде!

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Канва життя мережиться любов’ю 
В її очах виблискують лелітки ніжності, а його 

зосередженість і мовчазність – свідчення серйоз-
ності та виваженості подумів. 

Знайомтесь, подружжя ГРАБОВЕЦЬКИХ: 
Світлана – лікар-педіатр, Роман – лікар-невро-
патолог. 

Споглядаючи світлину великої родини, розумі-
єш, що це сімейне суцвіття зіткане щирістю, яка 
зроджує соковите гроно з присмаком любові. Лю-
бові до рідних і близьких, любові до праці, любові, 
яка допомагає створювати затишок довкола. 

Стати фахівцем медичної справи – це було для 
Світлани мрією дитинства, що й зреалізувалося 
в житті. Закінчивши Чортківський державний 
медичний коледж, на жаль, як розповідає моя 
співрозмовниця, не відразу (бо тричі проходила 
випробування вступних іспитів), та все ж вда-
лося вступити до медичного інституту, мабуть, 
завдяки наполегливості та великому бажанню 
стати лікарем. І ось Світлана Степанівна вже 14 
років на сторожі здоров’я маленьких громадян. 

Роман продовжив династію медиків. Опіс-
ля 11-го класу, підтримавши сімейну традицію, 
став студентом того ж Чортківського медичного, 
відділення «Стоматологія ортопедична». Та піс-
ля закінчення коледжу зрозумів, як мовляв, що 
це не його. Бо в цій спеціальності треба мати 
швидше талант ювеліра. Тому й обрав факультет 
«лікувальний» Тернопільського медичного вишу 
і на шостому курсі навчання чітко визначився в 
напрямку неврології. Тож із 2004 року розпоча-
лася практична діяльність Романа Ярославовича 
як лікаря-невропатолога, зокрема – дитячого. 
Слід сказати, в цьому спрямуванні є неабияка 
складність, адже доросла людина може поясни-
ти, що її турбує, а ось дитина… Адже доводиться 
обстежувати й 5-6-місячних малюків. Бути саме 
дитячим лікарем – це надвелика відповідаль-
ність, що вкрай потребує надзвичайних знань і 
навичок, поміркованості й виваженості. І хоча 
п. Роман на часі працює, як кажуть, дорослим 
невропатологом, проте ніколи не відмовляє в 
консультуванні, пораді та допомозі маленьким 
пацієнтам. Його лікарська діяльність в постій-
ному процесі удосконалення із залученням най-
сучасніших технологій. Роман Ярославович про-
водить обстеження – електроенцефалографію 
(ЕЕГ, функціональний метод діагностики роботи 
головного мозку).

Дитячий лікар (будь-якого спрямування) пови-
нен вирізнятися безмежністю щирої ніжності, лас-
ки і милосердя. Упевнена, що саме таким дарунком 
людської душі наділені мої візаві. А свідченням 
цього є їх авторитет як серед колег, так і серед па-
цієнтів, а також – взаєморозуміння в родині. 

Як виявилося, вони – однокласники, від са-
місінького 1-го класу разом навчалися в Чорт-
ківській гімназії ім. М.Шашкевича. Та втім 

зізнаються, що у шкільні роки навіть не това-
ришували, й гадки не мали, що в подальшому їх 
зведе доля до подружнього життя. Взаємна сим-
патія заіскрилася у студентські коледжні роки. 
Відтоді вони разом. 

Клопоти сімейні пов’язувати з турботою про 
своїх пацієнтів не так уже й легко. Та цьому 

подружжю таке поєднання вдається з успіхом. 
Адже, як говорить п. Світлана, вся життєдіяль-
ність твориться ними з любов’ю. При цьому 
стверджуючи, що апріорі для неї – сім’я, хоча 
й роботі лікаря вона не відводить другорядне 
місце. Ось тут і вимальовується паралель, бо і 
домочадці, й пацієнти потребують максимальної 
уваги. Слід сказати, окрім практичної діяльності 
лікаря Світлана Степанівна ще й займає посаду 
заступника головного лікаря Чортківського КРЦ 
ПММСД. І як стверджує, коли є бажання й лю-
бов панує в серці, то з Божої ласки поспіваєш 
зреалізувати все задумане. 

«Де ж оте джерело снаги, витримки і терпін-
ня?» – запитую. – «Практикуємося на власних 
дітях», – жартують...  А відтак п. Світлана допо-
внює: «В усьому слід перш за все вбачати пози-
тив, отримувати задоволення від будь-якої робо-
ти, це, мабуть, і є тим джерелом миротворення». 

Дарунком Божим, дивоцвітом у молодого по-
дружжя є діти. А їх – четверо! Тадей – старший 
(до речі, повнить скарбничку династії, навчаю-
чись в Чортківському медколеджі), Аня і Люся 
– двійнятка, а наймолодша – Софійка. 

Вихідні – це обов’язково, як стверджують, сі-
мейні дні, родинні; хоча все до чіткості спланува-
ти не завжди вдається попри неабияку зайнятість 
у специфічній лікарській роботі. Дозвілля нама-
гаються проводити усім сімейством. Якщо немає 
змоги вирушити кудись на відпочинок за межі 
Чорткова, то залюбки спілкуються вдома. Вже 
традиційно – сімейний кінозал. І обов’язковим 
атрибутом перегляду фільму є смакота – сирник, 
із любов’ю випечений матусею. У вінець сімей-
них традицій вплелися і щонедільна служба Божа 
в храмі (бо найважливішим у вихованні, запевня-
ють, є духовне збагачення кожної особистості), й 
святковий обід (який обов’язково готують разом, 
цим самим привчаючи дітей до спільної праці) за 
круглим столом. 

«Хто ж у вас «голова»? – запитую. – «Звичайно ж 
– чоловік-батько», – поспішає відповісти п. Світ-
лана. – «Та нема в нас такого поняття», – вносить 
ремарку Роман. – «Будь-які ситуації, – мовлять 
уже в унісон, – обговорюються, спільно прийма-
ємо рішення. Навіть якщо виникають певні роз-
біжності в поглядах, все ж обопільно знаходимо 
альтернативу завдяки взаєморозумінню».   

Якщо канва життя мережиться любов’ю, то в 
кожній сім’ї, в кожній родині все буде гаразд. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото з сімейного архіву 

Надія – для Надії Не існує мети вищої, 
ніж дати можливість людині пройти 

свій життєвий шлях без хвороб
Хоч уже відгомоніло їхнє професійне свято, та ми знову повертаємося до професіоналів 

царини медичної. Погляд зблизька нам, кореспондентам районки, дозволив дізнатися не лише 
про будні людей у білих халатах, а й торкнутися, нехай лише словесним спостереженням,  
їхнього сімейного затишку.



Щастя у варіанті Наталії Стець 
Минулої неділі відбувся сольний благодійний за-

хід «Щастя Вам бажаю!» лауреата всеукраїнських 
конкурсів естрадної пісні «Шанс-2000», «Перлини 
сезону», міжнародного конкурсу «На хвилях Сві-

тязя», володарки гран-прі Х всеукраїнського фес-
тивалю «Пісенні Медобори», учасниці телепроекту 
Х-фактор, голосу Тернопільщини, викладача вокалу 
Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського Наталії Стець. Мета концерту – 
підтримка хворої дитини, Віті Вербіцького (зібрані 
кошти й були передані батькам хлопчика).

У благодійному концерті прозвучали пісні на вірші 
відомих поетів, у тім числі й чортківської землі – Ра-
їси Обшарської, Романа Пахолка, Ігоря Піголя, Ві-
ктора Підгурського, Андрія Малишка, Ірини Левко, 
Петра Діденка. Слово до глядацької зали мали очіль-
ниця культуральної родини району Галина Чайківська 
та Шманьківчицький сільський голова Надія Ненчин. 
А от в самому концерті поміж гроном обдарувань взяв 
участь і син артистки – студент Львівської музичної 
академії ім. М.Лисенка Віктор Сов’як.

«Браво!» – від захоплених шанувальників
Лише неймовірні емоції «засіяли» в глядацьку залу 

РКБК ім. К.Рубчакової минулої п`ятниці постанов-
ники та виконавці представленого на сцені мюзи-
клу «Історія про Тарзана від Тімона і Пумби». Ось 
доволі лаконічний та дуже влучний відгук вчитель-
ки за фахом, представниці культуральної родини і 

просто мами, 
чортківчанки 
Тетяни Грин-
дули, який 
вона виклала 
на своїй сторінці в мережі Facebook: «Сказати, що 
усі молодці – нічого не сказати. Фантастична по-
становка, вражаючі трюки танцюристів, неймовір-
ний звук та світло від BestSound – бракує слів, щоб 
описати отримані враження. Говорять: «Якщо мале 
дитя переглядає виставу і не оглядається по боках, 
то таке дійство вдалося». Наша Боженка (оскіль-
ки наймолодша серед діток) дивилась з відкритим 
ротом. Браво юним акторам («Едельвейс»)! Браво 
танцюристам («ЛюКаРа»)! Браво режисеру Катерині 
Чуйко! Браво балетмейстеру Катерині Гургач! Браво 
звукорежисеру (BestSound)!».

(За матеріалами Інтернет-видань)
Фото Віктора СТУЛИ та з Інтернету
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Цінності

Зустрічі

Коротко

У перукарні
У чоловічій залі однієї з львівських перукарень 

вишикувалася чимала черга клієнтів. Молодий ас-
пірант, почекавши кілька хвилин, почав нервувати, 
адже у нього обмаль вільного часу. 

– Чи можна у вас постригтися? – чемно запитав 
у молоденької перукарки з жіночого залу, котра що-
йно закінчила зачіску почергової клієнтки. 

– Будь ласка, – привітно запросила юнака. 
Симпатичний молодик зручно вмостився у кріслі. 

Майстер-перукар вправно працювала, навіть панян-
ки, котрі чекали в черзі до інших майстрів, задиви-
лися й милувалися вправною роботою її рук. 

Стрижка аспіранту сподобалася. 
– А можна вашу візитку? – запитав у майстрині в 

часі розрахунку. 
– Звичайно ж, – відповіла Стефа й подала хлоп-

цеві візитку. 
Руслан не міг дочекатися того часу, коли знову 

йому треба буде відвідати перукарню. Тендітна ді-
вчина-перукар частенько приходила в його сни, на-
віть ввижалася на вулиці серед перехожих. І Руслан 
вирішив піти в перукарню передчасно. 

– Та у вас ще немає що стригти, – подивовано, 
мелодійним голосом промовила Стефа. 

– То нічого,  – відповів хлопець і сором’язливо 
зізнався дівчині в симпатії. 

Вони сиділи в кафе і розмовляли. Руслан запросив 
Стефу до себе додому. Та дівчина вагалася, бо не 
знала, як поставляться його батьки (викладачі вузу) 
до того, що їх син – аспірант – привів додому мало-
освічену юнку, адже в неї, так би мовити, за плечи-
ма лише професійно-технічне училище. 

Стефа виросла в багатодітній сім’ї в закарпатсько-
му селі й не мала змоги отримати належної освіти за 
бажанням (адже за все потрібно платити). 

Після відвідин Русланових родичів хвилювання 
дівчини стихло, адже в сімейному колі свого наре-
ченого вона почувала себе як удома. Руслан запро-
понував коханій вступити до університету на заочну 
форму навчання. Й оскільки Стефа добре вчилася в 
школі, то, звичайно ж, погодилася на таку пропо-
зицію, обравши біологічний факультет (ще у школі 
біологія для неї була найулюбленішим предметом). 

Невдовзі молодята одружилися. Колеги заздрили 
дівчині, та це не вплинуло негативом на щасливе 
подружнє життя Руслана і Стефи. 

Марія ПОЖАРНЮК, 
с. Кривеньке 

Як це було

«Сказати, що в СРСР на обговорення цієї теми 
було накладено щонайсуворішу заборону, значить 
не сказати нічого», – писав російський історик 
Марк Солонін, автор півтора десятка книжок про 
Другу світову війну, виданих у ті часи, коли Путін 
ще не запровадив кримінальної відповідальності за 
поширення інформації про радянські воєнні злочи-
ни.

Неминучість визнання злочинцями сотень тисяч 
чи навіть мільйонів людей із тих, хто у складі армій-
переможниць воював (і віддавав життя) проти однієї 
з найкривавіших імперій в історії людства, власне і 
стала охоронною грамотою як для самих злочинців, 
так і їхніх натхненників – головнокомандувачів.

«У Далемі (район Берліна) радянські офіцери 
відвідали сестру Кунігунду, настоятельку жіночого 
монастиря, в якому був притулок і пологовий дім, 
– пише авторитетний британський історик Ентоні 
Бівор, автор книг «Сталінград», «Падіння Берліна». 
– Офіцери і солдати поводилися бездоганно. Вони 
навіть попередили про те, що за ними йде підкрі-
плення. Їхнє передбачення збулося: черниці, дівча-
та, бабусі, вагітні й ті, хто щойно народив, були всі 
безжалісно зґвалтовані». Це був травень 1945 р.

Я далі писати не став, не зміг…
Але не можна продовжувати замовчувати правду, 

коли було зґвалтовано близько 2 млн німкень віком 
від 8-ми до 80-ти років, в час, коли послідовники 
координаторів цього масштабного злодіяння знову 
з тієї столиці надихають свої орди на нові воєнні 
злочини – тепер в Україні та Сирії. Українці мають 
право знати, яку поведінку в разі окупації чужих 
земель сучасні керівники в Кремлі вважають пра-
вильним історичним прикладом. 

Прочитайте про це в газеті «Історія», червень 2017 
р., № 6 (43).

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
член Національної спілки краєзнавців України

Я далі писати не зміг…

Директор ЧННІПБ ТНЕУ, к. е. н., доцент 
Н.Є.Кульчицька привітала випускників у стінах рід-
ної alma-mater та окреслила основні навчально-на-
укові, міжнародні, культурно-мистецькі досягнення 
інституту. У своєму виступі Надія Євстахіївна по-
дякувала всім, хто завітав на свято, та побажала 
приємних розмов, дружньої атмосфери, подальшого 
життєвого успіху та ще багато подібних зустрічей. 
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять 
викладачів і випускників, які відійшли у вічність.

У ході святкування випускники згадували своє 
студентство, викладачів, кумедні випадки та цікаві 
події. Випускники 2002 р. Наталія Железняк, 2007 
р. – Тетяна Яковець, 2012-го – Іван Шеремета по-
ділились спогадами про навчання у ЧННІПБ та від-
значили, що студентство без перебільшення є фун-
даментом дорослого життя. Саме в ці юні роки ми 
формувались як особистість, як фахівці, будували 
плани на майбутнє. Сьогодні – вже працівники різ-
них сфер, підприємці, науковці, сім’янини, батьки. 
У кожного своя стежка і своє життя, але неоднора-
зово кожен з нас подумки повертався у рідні стіни 
інституту, в ту аудиторію, де розпочинається пара 

в групі… Крізь плин років знову висловили слова 
подяки викладачам за терпіння та розуміння, за те, 
що, поділившись своїми знаннями, сформували ни-
нішніх успішних особистостей.

Надзвичайно душевними були музичні привітання 
від теперішніх студентів вузу та дітей випускників 
ювілейних років. Дружні розмови лунали і в продо-
вженні свята. Випускники відвідали фотовиставку, 
де кожен знайшов згадку про свої роки навчання 
у вузі, а також насолодився знімками з краєвидами 
Чорткова, де минали юні роки.

Колектив ЧННІПБ ТНЕУ щиро вітає випускни-
ків, які святкують 5, 10 та 15 років після закінчен-
ня вузу. Роки промайнули непомітно. Пишаємось 
кожним із вас, радіємо вашим успіхам та досягнен-
ням. Нехай удача, щастя та Божа ласка супроводжу-
ють вас по життю. Завжди раді вітати вас у стінах 
ЧННІПБ ТНЕУ. До нових зустрічей!

Тетяна ЯКОВЕЦЬ,
кандидат економічних наук, 

доцент ЧННІПБ ТНЕУ

На побачення з alma-mater
Минулої суботи в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ 

відбулась зустріч випускників 2002-го, 2007-го, 2012 років. Свято спогадів та дружніх зустрічей 
розпочалось урочистою частиною.
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27 червня. Тривалість дня – 16.25. Схід – 4.48. Захід – 21.13. Іменини святкують Мефодій, Мстислав

З 12 червня в Управлінні патрульної 
поліції Тернополя стартував набір до 
лав патрульної поліції міста. Зокрема 
у Тернополі відкрито 116 вакансій ін-
спектора патрульної поліції.

Конкурс складатиметься з 6-ти ета-
пів. Перший етап – подача заявки на 
сайті патрульної поліції www.patrol.
police.gov.ua – заповнити анкету і пе-
релік документів та дату їх подачі.  

На другому етапі на кандидатів че-
кає тестування, мінімальний прохід-
ний бал – 25, третій етап – медичне 
обстеження, четвертий – перевірка 
фізичної підготовки, п’ятий – психо-
логічне тестування і вже тоді заключ-
ний етап – співбесіда.

Увага! Он-лайн анкета доступна в 
розділі «Заповнити анкету» за поси-
ланням: http://patrol.police.gov.ua/jobs/

Вимоги до кандидатів: 
– громадянство України; 
– вік від 20 до 35 років; 
– повна загальна середня або вища 

освіта;
– наявність посвідчення водія ка-

тегорії В; 
– готовність до служби в будь-

якому місті України у зв’язку зі служ-
бовою необхідністю;

– висока мотивація та орієнтація на 
якісні зміни в державі;

– вільне володіння українською мовою; 
– здатність швидко приймати рішен-

ня та діяти в екстремальних ситуаціях; 
– дисциплінованість, організова-

ність, відповідальність; 
– комунікабельність, ввічливість, 

стриманість;
– прагнення допомагати людям; 
– вміння аргументовано висловлю-

вати свою думку.
Пропонуємо:

– заробітну плату від 8000 грн; 
– професійне навчання за міжна-

родними стандартами;
– кар’єрний ріст; 
– оплачувану щорічну відпустку.
Прийом заяв триває до 11 липня ц. р. 
Довідкову інформацію можна отри-

мати за телефоном у Тернополі: (0352) 
27-14-84  з 9-ї до 18-ї год. з понеділка  
по п’ятницю.

У турнірі взяли участь команди Ско-
родинської (вчитель М.С.Драбик), На-
гірянської (Б.М.Пиняк), Товстеньків-

ської (В.М.Возний) і Давидківської 
(В.Г.Струтинський) ЗОШ.

Перемігши команди Товстеньківської 

та Давидківської шкіл з рахунками 2:0 і 
1:0 та зігравши в нічию 0:0 із Скородин-
цями переможцем стала команда Нагі-
рянської школи. Друге місце виборола 
команда Давидківської ЗОШ, здолавши 
з однаковим рахунком 1:0 команди зі 
Скородинців і Товстенького. Третє міс-

це здобула команда Товстеньківської 
ЗОШ, обігравши команду Скородин-
ської школи з рахунком 2:1.

Слід зазначити, що всі команди та всі 
учасники змагань, незважаючи на здобу-
те місце, відзначені кубками, медалями, 
грамотами та солодкими призами. Також 
суддівська колегія визначила і нагородила 
грамотами кращих в чотирьох номінаці-
ях. Кращим воротарем став В.Боровський 
(Товстеньківська ЗОШ), захисником – 
М.Пиняк (Нагірянська ЗОШ), півзахис-
ником – А.Бойчук (Давидківська ЗОШ), 
нападаючим – Р.Головатий (Скородин-
ська ЗОШ), кращим бомбардиром став 
В.Смеречук (Нагірянська ЗОШ).

Слід висловити щиру вдячність 
тим, хто організував і провів для ді-
тей таке свято, – це приватні підпри-
ємці О.Я.Ходоровський, В.Я.Бойчук, 
директор РЦФЗН «Спорт для всіх» 
С.А.Ковальчук. Також висловлюємо 
подяку лікарці Давидківського ФАП 
О.Г.Гринчишин і вчителю Колиндян-
ської ЗОШ М.С.Трачу.

Василь СТРУТИНСЬКИЙ,
вчитель фізичної культури

Давидківської ЗОШ І – ІІ ст.

Знай наших!

Нагороди, відзнаки – всім
1 червня всі відзначають Міжнародний день захисту дітей. Напередодні, 

31 травня, на стадіоні с. Давидківці відбувся турнір з міні-футболу, 
присвячений цьому дню.

Стартував набір 
до патрульної поліції
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Подорожні замальовки

Релакс від Правецького

Вдаймося до трактування поняття 
«релакс». Хтось сприймає таке озна-
чення за звичайнісіньке лежання на 
дивані під заспокійливу музику, мов-
ляв, розслаблення (що й означає сло-
во) в цьому насамперед і полягає. Між 
тим, релакс – передусім здоровий спо-
сіб життя. І в такому постулаті стовід-
сотково впевнений староягільничанин 
по роду, хоча довголітньо та й тепер на 
одну четверту тернополянин (адже зи-
мує зазвичай саме в обласному центрі) 
Петро Правецький.

Відвідати його обійстя червневої 
пори – то рівнозначно з уявою земно-
го раю. Ба навіть під «супровід» Божих 
мушок – бджіл, котрих там численно, 
бо господарить пасічник біля півста сі-
мей. Хоча, крім пасіки, там ще сад (з 
фруктових дерев – персики, абрикоси, 
вишні, сливи, груші, айва), город, те-
плиці, парник. У тонкощі його хобі ми 
не занурювались, хоча чоловік залюбки 
взявся розповідати про види бджіл – 
карпаток, українських степових, кав-
казьких та помісей від них. Бджоли й 
усе, що навколо них, для Петра Ан-
тоновича не тільки й не стільки хобі. 
Бджільництво для нього – ще й тера-
пія. Продукти бджільництва, всі без 
винятку, він вважає за найкращу апте-
ку. «Кращої немає, ніхто мене в тому 
не переконає, – стверджує. І перелічує: 
– Маточне, трутневе молочко, перга, 
пилок, мед, віск, прополіс – все це лі-
кує. Пігулка здоров`я не додає: коли ви 
приймаєте її, напружується вся гормо-
нальна система, намагаючись нейтра-
лізувати чужорідний вплив. А це – ліки 
в задоволення…». І тут же наводить 
приклад: днями перед тим загостили, 
було, до нього двоє тернополян, один 
– майстер спорту з шахів, оперований 
свого часу академіком Миколою Амо-
совим. Так от, у нього завдяки вжи-
ванню трутневого молочка розширився 
просвіт аорти, чим практикуючі ліка-
рі були дуже подивовані. І ще Петро 
Антонович знає з власного досвіду, що 
укус бджоли змінює структуру крові та 
оздоровлює організм. 

Твердження цього чоловіка не декла-
ративні – він випробував все на собі. 
Адже п. Петро – ліквідатор наслідків 
аварії на ЧАЕС, через що й здоров`я 
має (мав, принаймні) підірване. Та йому 
властиве гасло: «Вилікуй себе сам!». І ще, 
що здоровий спосіб життя вирятує нас 
від біди, збереже генофонд української 
нації. Такі правдиві слова він виголо-
шував, як пригадав оце тепер, ще 1996 
року, коли був командиром надмара-
фонського легкоатлетичного пробігу, 
присвяченого пам`яті померлих від 
катастрофи на Чорнобильській атом-
ній та популяризації здорового способу 
життя (й водночас героєм однієї з то-
дішніх газетних публікацій «Голосу на-
роду» нашого авторства). Збігло понад 
двадцять літ, а в статурі П.Правецького 
нічого «не приросло», не «поважчало». 

«Це – унікальний чоловік, – мовить 
Староягільницький сільський голова 
Петро Ревуцький. – Він бігає босоніж, 
прихильник найздоровішого способу 
життя та ще й пропагує його». Варто 
додати: і ще – палкий противник три-
валого сидіння за комп`ютером, вірту-
альних мандрівок Інтернетом (вважає: 
то – «гріб з музикою», шлях в нікуди).

Петро Правецький купу літ працю-
вав керівником фізвиховання Терно-
пільського технічного коледжу. Тому 
йому надто близьке розуміння люд-
ського організму, корисності та шкід-
ливості різного роду чинників. «А ще 
– самої природи», – доповнює нас чо-
ловік. Зауважує, що люди часто гнітять 
його своєю тупістю, пихатістю й вод-
ночас примітивізмом. «Думають, що 
прийшли в цей світ і житимуть вічно, 
тому гребуть все під себе: мало, мало… 
Поділися з ближнім і тобі буде добре! 
– отака в мене філософія…». 

Де народився, там і згодився
На господі Павла Мельника – густе, 

басовите гудіння: брат Володимир ме-
ханізованим способом фарбує вісі ко-
ліс ЗІЛа. Чепурний будинок, так само 
в лад, теж облицювальною плиткою-
вишиванкою оздоблено й господарські 
споруди. Трохи поодаль на подвір`ї 
– іграшкове авто: то забавка чотири-
річного синочка Данилка. Самого ж 
господаря ми не надовго відірвали від 

насущних справ – аби погомоніти. Бо 
п. Павло – то представник осердя ни-
нішнього села, так би мовити, його 
надія та будучність. Депутат сільської 
ради. Має в обробітку 15 земельних 
паїв – переважно родини. Вирощує 
пшеницю. «Таких, як він, тепер трохи 
є в Старій Ягільниці, – характеризує 
ситуацію війт Петро Ревуцький, – мо-
лодих, переважно тридцятилітніх, які 
хочуть господарювати самі». 

Виявляється, наш візаві – представ-
ник родини майстрів, його дідо (теж 
з Мельників) був знаним на селі ко-
валем. «Мій батько ще на тому робив, 
та й так я роблю, – це він про влас-
ну техніку, трактор та комбайн, її ми 
раніше угледіли на горбку обіч старої 
хати. – А так, якби почати з нуля, то 
дуже важко, – продовжує бесіду. І далі: 
– Не всі можуть поїхати за кордон. 
Я теж був – в Іспанії, Польщі. Тут, 
в Україні, важко щось започаткувати 
і втримувати». «Оці хлопці хотіли би, 
щоб у державі була якась стабільність, 
щоби діяла підтримка не олігархів, а 
одноосібників. Залишалась би в Укра-
їні, на селі ось така молодь – більше 
було би дітей в дитсадках, школах, – 
то знову сільський голова. – Але поки 

що лобіюються інтереси агрохолдингів, 
які мають в обробітку тисячі гектарів 
землі, під них приймаються пільги 
щодо оподаткування і т. д. А ось таким 
– лиш давай плати і плати – за все». 
«Ми продаємо зерно державі через пе-
рекупників, а не напряму, бо не роз-
роблено сприятливих схем, – мовить 
П.Мельник. – І на тому втрачаємо…».

Ти, корівонько, чому все 
говориш «Му-у!» та «Му-у!»?

Приблизно 
до ось та-
кого діалогу 
кількаразо-
во впродовж 
дня мають 
змогу вда-
ватися в 
родині Ка-
мінських – 
Володимира 
Петровича та 
Галини Пав-
лівни. Адже 
в їхній гос-
подарці на-
разі п`ятеро 
штук худо-
би: три ко-
рови, ялівка 
і телятко. У 
попередній 
п у б л і к а ц і ї 
про Стару 

Ягільницю ми вже 
зауважували, що в 
селі утримується 
понад сім десятків 
корів. Це немало, 
як на нинішні часи, 
й дуже похвально. 
Бо ж добре знано, 
в які зусилля обхо-
диться утримання 
худоби і який ін-
декс тих затрат. 

Проте корова 
– одвічна селян-
ська годувальниця 
– споконвіку була 
й зостається сим-
волом села, куди 
ж без неї? Тому на 

обійсті Камінських, на низенькім пло-
тику неподалік стайні, вигрівають до 
сонечка боки відра-дійниці, чистенькі 
слоїки. А господар тим часом запрягає 
коня та ладнає воза – пора полуднева, 

час на пасовисько, доїти. Вирушають 
туди з господинею та онучкою Анжел-
кою. Дівчинка в радісному очікуванні 
крутиться біля дідуся – де вже там до 
гойдалки, гірки-голуб`ятні чи інших за-
бавок, доладно змайстрованих татком 
на подвір`ї! З двома онучками, сином 
та невісткою Камінські-старші прожи-
вають. А загалом у них шестеро онуків: 
ще двоє в Чорткові, у старшого сина, та 
двоє в доньки, то вже в Іспанії. Про це 
від п. Галини в плині зборів дізнаємося, 
адже час квапить! «Надоюємо десь до 
сорока п`яти літрів молока на день», – 
поспіхом відповідає господиня на наші 
запитання. Й про те, що здавати тепер 
проблемно: було двоє приймальників 
– одна старша жінка залишилася. До-
водиться молоко носити, намучитись 
добряче треба…      

Сади Семіраміди 
по-черкавщинськи

Оте видиво – висячі сади Семірамі-
ди, створені будівельниками древньо-
го Вавилону для ассірійської цариці, 
«родом» ще із VI століття до н. е., іс-
торично означене сьомим дивом сві-
ту. Не знаємо, яке за ліком побачене 
нами диво для с. Черкавщина та й до-
вколишньої місцини загалом. Одначе в 
тому, що таки диво, й то беззаперечне, 
мали нагоду переконатися очевидячки.

Ще одразу по приїзду до села в сіль-
ській раді почули: «Там, як автобус роз-
вертається, то з котрого боку не поглянь 
– всюди сади! Аж око тішить…». Так і 
є: обабіч гостинця, одразу, як угледіли, 
– зліва сливки, справа – яблуньки та 
черешні. Та такі доладні: стрункі, рів-
ненькі, з в`юнкою кроною. Трохи від-
далік, на пагорбі – знову садки. 

– На тих садибах – покинутих, за-
пущених, де вже ніхто не жив, стояли 
бур`яни мало не в пояс, – пригадує 
сільський голова. – Знайшлись охочі, 
викупили. Старі хати, господарські бу-
дівлі позносили, площі зачистили. Сад-
ки посадили. Он, погляньте, як гарно! 

Неможливо не погодитись: справді 
чаруюче. А як там тепер, квітучої черв-
невої пори, співає птаство! Першим 
поміж імен добродіїв, котрі вже зреа-
лізували популярну заповідь «посадити 
дерево», та ще й в -енній чисельності, 

Петро Ревуць-
кий назвав Іго-
ря Вівчарика. 
Той чоловік, 
каже, родом з 
Черкавщини, 
хоча й меш-
кає в Чортко-
ві. Вочевидь, 
родові корені 
й простиму-
лювали його 
бажання заса-
дити садки на 
своїй отчині. 
Вже й врожаї 
не забарились 
– люди охоче 
купують яблу-
ка сорту «Чем-
піон». Придбав 
пустуючі сади-
би, аби спо-
вити ті землі 
садками, й 

чортківчанин Володимир Торкіт. Тож 
все навкруг, доки й сягає око, сповнене 
гармонією золота сонця й блавату неба, 
смарагду зела та крони… 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

На чому «замішане» працелюбство
Ось вони: обіцяні читачеві кілька староягільницьких сюжетів, де головна та визначальна – постава тамтешніх мешканців із возведенням в ранг святості 

риси працелюбів. Знаєте, який сегмент означив за первісний у збірному образі своїх земляків тамтешній війт Петро Ревуцький? «Кожен зі староягільничан 
(і черкавщан – теж) старається максимально працювати…».



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.25, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00 Т/с «Площа 
Берклi» 
09.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
10.45 Д/с «Марк Твен» 
11.50 Д/с «Орегонський 
путiвник» 
12.25, 20.20 Д/с 
«Порятунок ферми» 
13.40 Борхес 
14.10 Т/с «Анна Пiль» 
15.35 Х/ф «Останнiй 
подарунок» 
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 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00 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 - 2» 
10.45 «Мiняю жiнку - 6» 
12.20, 01.05 Т/с «Байки 
Мiтяя» 
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 «Морський 
пiхотинець - 3: Тил» (16+) 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.20, 13.30 «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 «Бiдна Liz» 
(16+) 
11.10, 12.25 Х/ф 
«Дiамантова рука» 
15.15 «Жди меня» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.40 Т/с «Катя» (16+) 
23.30 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.10 «Цей день в 
iсторiї» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30 «Загубленi у часi» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Королiвська 
iсторiя з Колодяжного» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для 
батькiв» 
18.00 «Мандри Великим 
Лугом» 
18.15 «Азбука смаку» 
18.30, 19.45 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Народний 
контроль» 
19.40 «Говоримо 
українською» 
20.00 «Пiлiгрим» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Наодинцi з усiма» 
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, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
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УТ-1 
06.05, 08.05 АгроЕра 
06.10 Концерт 
«Українцям - українське» 
07.05, 08.10, 23.00 На 
слуху 
07.35, 23.35 Вiд першої 
особи 
08.45 Свiт он лайн 
09.00 Д/ф «Українська 
Гельсiнська спiлка-вектор 
визначено» 
10.05 Д/ф «Любомир. 
Бути людиною» 
13.30 Фольк-music 
14.35 Свiтло 
15.50 Святковий концерт 
БЕЗВIЗ 
16.50 Д/ф «Голод до 
правди» 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Дикi тварини» 
19.55 Слiдство. Iнфо 
20.20 Д/с «Порятунок 
ферми» 
21.00 Новини 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Оповiдання 
ХIХ столiття» 
22.40 Мегалот 
22.55 Вiчне 
00.15 Концерт «Лише у 
нас, на Українi» 

1+1
06.00 Х/ф «Кирило 
i Мефодiй» (16+) 
07.35, 16.45, 19.30 ТСН
08.20 Х/ф «Iнша жiнка» 
(16+) 
12.20 Т/с «Байки Мiтяя» 
13.35, 14.55, 20.15 Т/с 
«Свати - 5» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
21.20 Х/ф «Службовий 
роман. Нашi часи» 
23.10 Х/ф «Ронiн» 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.20, 13.20 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Катя» (16+) 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.20 «Подробицi» 
23.30 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (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 «Воля або смерть» 
12.30 «Легенди 
Запорiжжя» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Час змiн» 
18.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
18.45 «Зупинись i 
здивуйся» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «На часi» 
20.15 «Живi сторiнки» 
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 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Невiдома Україна 
08.55, 17.55 Добрi 
традицiї 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Магiя 
природи 
11.00, 16.00 Дитяча 
година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич 

13.00, 00.30 Х/ф «Чорна 
Рада» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30, 23.50 Українськi 
традицiї 
18.45, 22.00 Мiська рада 
iнформує 
19.00 Євромакс 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Соло 
21.30 Школа домашнього 
комфорту 
22.05 Х/ф «Чорна 
долина» 

ICTV
05.35, 09.45 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.35 Х/ф «Алан 
Квотермейн. У пошуках 
Золотого мiста» 
12.30, 13.20 Х/ф 
«Сахара» 
12.45 Факти. День 
15.10 М/ф «Нiкчемний Я» 
16.55 М/ф «Нiкчемний 
Я - 2» 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.05 Х/ф «Широко 
крокуючи» 16+ 
22.35 Х/ф «Широко 
крокуючи-3. Правосуддя 
одинака» 16+ 
00.25 Х/ф «Нiндзя-
убивця» 18+ 
01.55 Стоп-10 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Все буде смачно!» 
09.40 «Україна має 
талант!-7» 
11.55 «Мiстичнi iсторiї-2 з 
Павлом Костiциним» 
13.45 «Битва 
екстрасенсiв 14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.45 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.30, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.10 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
05.00 Абзац 
05.59, 08.39 Kids Time 
06.00 М/с «Сiмейка 
Крудс» 
07.10 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
08.40 М/ф «Упс..: Ной 
вiдплив!» 
10.30, 00.30 М/ф «Ронал 
- Варвар» 16+ 
12.00 Х/ф «Лемонi 
Снiкет: 33 лиха» 16+ 
14.00 Х/ф «Все можу» 
16+ 
15.40 Х/ф «Ейс Вентура 
- детектив з розшуку 
домашнiх тварин» 16+ 
17.30 Х/ф «Ейс Вентура: 
Поклик природи» 16+ 
19.00 Х/ф «Тупий та ще 
тупiший 2» 16+ 
21.10 Вар’яти 

ТРК «УКРАїНА»
06.10 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною. День 
Конституцiї 
09.15 Зiрковий шлях 
11.20, 15.20 Т/с «Точка 
кипiння» 16+ 
19.50 Т/с «Дорога в 
порожнечу» 
23.30 Концерт. Музична 
платформа 
01.30 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 
04.30 Реальна мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 
«ДжеДАI» 
09.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
19.20 Х/ф «Тактична 
сила» (16+) 
21.05 Х/ф «Тиждень 
акул» (16+) 
22.50 Т/с 
«Теорiя брехнi 3» (16+) 
23.45 «Територiя 
обману» 
01.45 Х/ф 
«Лiсова пiсня» 
03.15 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.30, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.25, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 16.30 Т/с «Площа 
Берклi» 
09.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
10.45 Д/с «Марк Твен» 
11.50 Д/с «Орегонський 
путiвник» 
12.25, 20.20 Д/с 
«Порятунок ферми» 
13.40 Слiдство. Iнфо 
14.10 Т/с «Лiнiя захисту» 
15.35 Надвечiр’я. Долi 
17.25 Школа Мерi 
Поппiнс 
17.40 М/с «Книга 
джунглiв» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
18.50, 22.50 З перших 
вуст 
19.00, 01.55 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, 00.00, 01.00 
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» 
10.45 «Мiняю жiнку - 6» 
12.20 Т/с «Байки Мiтяя» 
13.00 Х/ф «Службовий 
роман. Нашi часи» (16+) 
14.55 Т/с «Свати - 5» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.10, 21.10 Т/с «Свати 
- 6» 
22.10 «Право на владу 
2017» 
23.40 Х/ф «Принцеса 
Монако» (16+) 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.20, 13.20 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
10.10, 12.25 Т/с «Катя» 
(16+) 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.20 «Подробицi» 
20.40 Т/с «Катя» 
Заключна серiя (16+) 
23.30 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Надiя є» 
11.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
12.00 «А у нас кiно 
знiмали» 
12.30 «Народнi 
перлинки» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.20 «Сад.Город.
Квiтник» 
18.00 «Всяка 
всячина: iнструкцiя з 
використання» 
18.30 «Акценти тижня» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
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 Євромакс 
07.35 Соло 
08.30 Невiдома Україна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Магiя 

09.30 Справжня цiна 
09.45 Про кiно 
09.55, 22.35 Добрi 
традицiї 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 У фокусi Європа 
12.40 Слiдства.Iнфо 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Космiчний 
дозор» 16+ 
17.00 Магiя природи 
17.30 Про нас 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.30 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 Погляд зблизька 
22.40 Х/ф «Коли орел 
атакує» 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 
11.05 Секретний фронт 
11.50, 13.20 Х/ф 
«Тюряга» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.10 Х/ф «13-й 
район. Цеглянi маєтки» 
16+ 
16.25 Х/ф «У пастцi 
часу» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.20 Т/с «Пес» 16+ 
22.30 Свобода слова 
00.25 Х/ф «Нiндзя: Тiнь 
сльози» 18+ 

СТБ
05.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.55 «Планета земля 2» 
08.55 Х/ф «Наречена 
мого друга» 
11.00 «Україна має 
талант!-7» 
13.45 «Битва 
екстрасенсiв 14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.30, 22.45 «Хата на 
тата» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 18.00 Абзац 
05.59, 07.19 Kids Time 
06.00 М/с «Сiмейка 
Крудс» 
06.20 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
07.20 Х/ф «Маска Зорро» 
10.00 Х/ф «Легенда 
Зорро» 
12.45 Х/ф «Самотнiй 
рейнджер» 16+ 
15.45 Х/ф «Шанхайськi 
лицарi» 
19.00 Ревiзор 
22.10 Страстi за 
Ревiзором 
00.50 Х/ф «Сiнiстер» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 02.10 
Сьогоднi 
09.15, 03.00 Зiрковий 
шлях 
10.50 Т/с «Я житиму» 
14.45, 15.30 Т/с «Долю не 
обдуриш» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Дорога в 
порожнечу» 
23.30 Х/ф «Халк» 16+ 
04.30 Реальна мiстика 
05.20 Агенти 
справедливостi 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 22.05 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
14.50 Т/с «Загублений 
свiт» 
16.40 Х/ф «Маска 
нiндзя» (16+) 
19.30 «Зловмисники» 
20.15 Х/ф «Боксер» (16+) 
23.05 Т/с «Теорiя брехнi 
2» (16+) 
00.00 Т/с «Теорiя брехнi 
3» (16+) 
00.50 «Територiя 
обману» 
01.50 Х/ф «Богдан-
Зиновiй Хмельницький» 
03.50 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.30, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.25, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 03.30 Д/ф «Крiзь 
час i слово. Iван Драч» 
09.55 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
10.45 Д/с «Марк Твен» 
11.50 Д/с «Орегонський 
путiвник» 
12.25, 20.20 Д/с 
«Порятунок ферми» 
13.40 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
14.10 Т/с «Анна Пiль» 
15.35 Фольк-music 
16.35 Мистецькi iсторiї 
16.50 Т/с «Площа 
Берклi» 
17.45 М/с «Книга 
джунглiв» 
18.15 Новинний блок 
18.50, 22.50 З перших 
вуст 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Перший на селi 
19.55 Нашi грошi 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Оповiдання 
ХIХ столiття» 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00 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 
- 2» 
10.45 «Мiняю жiнку - 6» 
12.20 Т/с «Байки Мiтяя» 
13.35, 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 «Чорне море» 
(16+) 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.20, 13.20 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Катя» (16+) 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.30 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (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 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.30 «Наодинцi з усiма» 
11.30 «В об’єктивi ТТБ» 
11.45 «Народна 
скарбниця» 
12.00 «Азбука смаку» 
12.15 «Мандри Великим 
Лугом» 
12.30 «З одвiчнiстю на 
ти» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Як це?» 
17.35 «Так було» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Легенди 
Запорiжжя» 
18.30 «Воля або смерть» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Крiзь призму 
часу» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
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 Погляд зблизька 
08.05 Українськi традицiї 
08.20 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
08.30 Невiдома Україна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 Магiя 
природи 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10, 21.20 Добрi 
традицiї 
12.15 Про кiно 
12.30 Євромакс 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Падiння 
комети» 
17.30 Школа домашнього 
комфорту 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.35 Х/ф «У пошуках 
часу» 16+ 

ICTV
05.35, 20.20 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.40 Бiльше нiж правда 
10.35 Х/ф «Тюряга» 16+ 
12.35, 13.20 Х/ф «Алан 
Квотермейн. У пошуках 
Золотого мiста» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.10 Х/ф 
«Сахара» 
17.45, 21.25 Т/с «Пес» 
16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
22.20 Х/ф «Нiндзя-
убивця» 18+ 
00.20 Х/ф «Нiндзя: Тiнь 
сльози» 18+ 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 Х/ф «Джентльмени 
удачi» 
10.20 «Україна має 
талант!-7» 
12.55 «Мiстичнi iсторiї-2 з 
Павлом Костiциним» 
13.50 «Битва 
екстрасенсiв 14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.30, 22.45 «Вагiтна у 
16» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Служба розшуку 
дiтей 
03.01 Зона ночi 
04.40, 18.00 Абзац 
05.29, 06.59 Kids Time 
05.30 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
07.00 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.20 Х/ф «Васабi» 
23.10 Х/ф «Сiнiстер 2» 
18+ 
01.10 Х/ф «Лемонi 
Снiкет: 33 лиха» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50, 05.20 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 04.15 
Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 05.00 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 «Дорога в 
порожнечу» 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 
02.00 Х/ф «Халк» 16+ 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.40, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
11.00, 22.05 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
14.45 Т/с «Загублений 
свiт» 
16.35 Х/ф «Спека» (16+) 
19.30 «Зловмисники» 
20.15 Х/ф «Великий 
солдат» (16+) 
23.15 Т/с «Теорiя брехнi 
3» (16+) 
00.40 «Територiя 
обману» 
01.50 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 
03.20 «Облом.UA.» 

29 червня. Тривалість дня – 16.23. Схід – 4.50. Захід – 21.13. Іменини святкує Мануїл
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.25 Життєлюб 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 16.30 Т/с «Площа 
Берклi» 
09.50 Концерт БЕЗВIЗ 
10.45 Д/с «Марк Твен» 
11.50 Д/с «Орегонський 
путiвник» 
12.25, 20.20 Д/с 
«Порятунок ферми» 
13.40 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
14.10 Т/с «Лiнiя захисту» 
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 
19.15 Д/с «Увесь цей 
джаз» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Оповiдання 
ХIХ столiття» 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00 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» 
10.45 «Мiняю жiнку - 6» 
12.20 Т/с «Байки Мiтяя» 
13.35, 14.55 Т/с «Свати - 6» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.15, 22.45 «Лiга смiху 2» 
00.50 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.20, 13.20 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
10.10 Т/с «Катя» (16+) 
12.25 Т/с «Катя» 
Заключна серiя (16+) 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Дитина на 
листопад» 
23.50 Х/ф «Дама з 
папугою» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
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?» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Армiя 
нескорених» 
12.30 «До чистих 
джерел» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Слiд» 
18.00 «Азбука ремесел» 
18.15 «Смакота» 
18.30 «ПрофStyle» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «На часi» 
20.15 «Свiт професiй» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 

07.35 Iнтерактивна 
платформа «Голос 
громад» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Смачна мандрiвка 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 Українськi 
традицiї 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Екстремальне 
побачення» 
17.00 Магiя природи 
17.30 Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Погляд зблизька 
20.40 Слiд 
21.50 Добрi традицiї 
22.35 Х/ф «Дорога» 16+ 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Iнсайдер 
11.10, 13.20 Х/ф «Широко 
крокуючи-3. Правосуддя 
одинака» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35, 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 «Червона 
спека» 16+ 

СТБ
08.10 Х/ф «Сестронька» 
10.05 Х/ф «Щоденник 
лiкаря Зайцевої» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Х/ф «Знак долi» 
20.45, 22.45 Х/ф 
«Лабiринти кохання» 
23.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
10.30, 19.00 
Супермодель по-
українськи
18.00 Абзац 
 21.30 Х/ф «Погоня» 16+ 
23.10 Х/ф «Все можу» 
16+ 
00.50 Служба розшуку 
дiтей 
01.00 Зона ночi 

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 «Дорога в порожнечу» 
23.20 С/р «Слiдами 
Грантоїдiв. Частина 2» 
00.00 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 

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» 
15.00 Х/ф «Дракано» 
16.50 Х/ф «Подвiйна гра» 
(16+) 
19.20 Х/ф «Бурова» (16+) 
21.10 Х/ф «Мега-акула 
против Меха-акули» (16+) 
22.55 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.15 «Нишпорки» 
01.40 «Цiлком таємно» 
02.05 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1 
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 «Пiп вiдкриває 
свiт» 
09.25 М/с «Книга 
джунглiв» 
10.15 Хто в домi хазяїн? 
10.40 Хочу бути 
11.15 Фольк-music 
12.25 Т/с «Оповiдання 
ХIХ столiття» 
17.10 Книга.ua 
17.40 Український корт 
18.15 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. Пiдсумки 

1+1
06.50, 19.30 ТСН
07.45 «Грошi» 
09.00, 23.15 «Свiтське життя» 
10.00 «Таємний код вiри» 
10.55 Т/с «Матусi» (12+) 
11.20 Т/с «Пiзнє каяття» (16+) 
16.35, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка 2017» 
20.15 «Знай наших» 
00.15 «Лiга смiху 2» 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.25 Х/ф «Гусарська 
балада» 
08.15 Х/ф «Одруження 
Бальзамiнова» 
10.00 Док.проект «Нонна 
Мордюкова. Як на свiтi 
без кохання прожити» 
10.50 Х/ф «Рiдня» 
12.50 Х/ф «Вокзал для 
двох» 
15.30, 20.30 Т/с «Чотири 
пори лiта» (16+) 
20.00 «Подробицi» 
23.20 Х/ф «Вiк Адалiн» 
(16+) 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15 «Удосвiта» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Думки вголос» 
11.00 «Назбиране» 
11.30 «Arte, viva!» 
12.00 «Слiд» 
12.30 «Життя 
дивовижних ляльок» 
16.00 «Смакота» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Вухатi та 
хвостатi» 
17.15 «Кошик творчих 
iдей» 
17.35 «Козацька звитяга» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.15 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
18.30 «Зелений БУМ» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.45 «Просто неба» 
20.00 «Спортивнi 
меридiани» 
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» 

TV-4
06.00, 14.00 Про кiно 
06.15, 11.00 Про нас 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Крихiтка 
Джиммi» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 Слiдство. Iнфо 
10.30 Блага звiстка з 
Рiком Реннером 
11.30 Майстер-клас iз 

Наталкою Фiцич 
12.00 Смачна мандрiвка 
12.30 Iнтерактивна 
платформа «Голос 
громад» 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф  
«Чарiвник Смарагдового 
мiста» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 У фокусi Європа 
20.10 Соло 
21.00 О.Мальвинко, 
Т.Сава, концерт у 
Тернополi 
21.45 Х/ф «Улюбленець 
жiнок» 16+ 
23.30 Євромакс 

ICTV
05.00 Факти 
05.20 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
06.55 Дивитись усiм! 
07.50 Без гальм 
08.50 Я зняв! Прем’єра 
09.45 Т/с «На трьох» 
12.45 Факти. День 
13.00 М/ф «Нiкчемний Я» 
14.35 М/ф «Нiкчемний 
Я - 2» 
16.20 Х/ф «Ледi-яструб» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Парк 
юрського перiоду» 16+ 
22.30 Х/ф «Парк 
юрського перiоду-2» 16+ 
00.50 Х/ф «Хранителi» 16+ 

СТБ
06.05 «Все буде добре!» 
08.05 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.15 «Хата на тата» 
13.10 «Вагiтна у 16» 
15.10 Х/ф «Знак долi» 
17.15 Х/ф «Лабiринти 
кохання» 
19.00 Х/ф «Найкраще 
лiто нашого життя» 
23.10 Х/ф «Екiпаж» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.45 Ревiзор 
10.00 Страстi за Ревiзором 
12.20 Т/с «CашаТаня» 16+ 
15.20 Х/ф «Елвiн i 
бурундуки 3» 
17.00 Х/ф «Васабi» 
18.50 Х/ф «Супер 8» 16+ 
21.00 Х/ф «Елiзiум» 16+ 
23.10 Х/ф «Марс атакує!» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
07.15 Зiрковий шлях 
08.15 Т/с «Дорога в 
порожнечу» 
14.00, 15.20 Т/с 
«Найщасливiша» 
17.50, 19.40 Т/с 
«Бiлий налив» 16+ 
22.10 Х/ф «Паперовi 
квiти» 12+ 
00.10 Реальна 
мiстика 
02.40 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Зловмисники» 
09.40 Д/п «Помста 
природи» 
13.30, 01.10 «Цiлком 
таємно» 
14.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
17.15 Х/ф «Дракони 
Камелота» (16+) 
18.30 Х/ф «Мега-акула 
против Меха-акули» 
(16+) 
20.15 Х/ф «Вiдкрите 
море: Новi жертви» (16+) 
22.00 Х/ф «Гра на 
виживання» Черв. Круг 
23.55 «Територiя 
обману» 
01.35 «Люстратор 7,62. 
Прокляття системи» 
02.00 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 
03.10 «Облом.UA.» 

УТ-1 
08.10 Смакота 
08.45, 23.00 Свiт on line 
09.00 Д/с «Скарби та 
смертельнi таємницi 
морiв» 
09.55 Х/ф «Одержимiсть» 
12.00 Театральнi 
сезони 
12.30, 01.20 Д/с «Блюз. 
Мартiн Скорсезе 
представляє» 
14.35 Мистецькi iсторiї 
14.50 Фольк-music 
16.10 Садовi скарби 
16.40 Х/ф «Джейн Ейр» 
18.45 Х/ф «Мадам 
Нобель» 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Новини 
21.30 Д/с «Традицiйнi 
свята Мацурi» 
22.20 Д/с «Дикi 
тварини» 
23.25 Територiя закону 
23.30 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
06.05 ТСН 
07.05 Т/с «Пiзнє каяття» 
(16+) 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i 
ведмiдь» 
09.55 «Розсмiши комiка 
2017» 
10.55, 12.00, 13.00, 
14.05, 15.45, 16.55 «Свiт 
навиворiт - 5: 
Iндонезiя» 
18.30 «Свiт навиворiт: 
Камбоджа» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Вирок 
iдеальної пари» (16+) 
01.05 Х/ф «Принцеса 
Монако» (16+) 

ІНТЕР
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. Рай 
i пекло» 
11.00 «Орел i Решка. 
Перезавантаження» 
12.00 Х/ф «Готель 
романтичних побачень» 
13.50 Т/с «Повернешся - 
поговоримо» 
17.20, 20.30 Т/с «Тiльки 
не вiдпускай мене» (16+) 
20.00 «Подробицi» 
22.00 Х/ф «Рiдня» 
00.00 Х/ф «Вокзал для 
двох» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Панорама подiй» 
11.00 «У свiтi 
захоплень» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
12.00 «Кошик творчих 
iдей» 
12.30 «Зелений БУМ» 
16.00 «Поклик 
таланту» 
17.30 «Мандри» 
18.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина 
школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Iз нашої 
вiдеотеки» 

TV-4
07.30, 16.00 Українськi 
традицiї 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Справжня цiна 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної 
Святої Лiтургiї з 
Архикатедрального 
Собору УГКЦ 
м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф 

«Чарiвник Смарагдового 
мiста» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Сiльський 
календар 
14.30 Межа 
правди 
15.30 Слiд 
16.20 Слiдство. Iнфо 
16.55, 22.10 Добрi 
традицiї 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Огляд свiтових 
подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Хакер» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
05.45 Факти 
06.15 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
09.35 Х/ф «Боєць» 16+ 
11.20, 13.00 Х/ф «Ледi-
яструб» 
12.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Парк 
юрського перiоду» 16+ 
16.25 Х/ф «Парк 
юрського перiоду-2» 16+ 
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
20.30 Х/ф «Парк 
юрського перiоду-3» 16+ 
22.25 Х/ф «Загублений 
свiт» 16+ 
00.05 Х/ф «Хранителi» 16+ 

СТБ
07.05 «Все буде добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.15 «Караоке на 
Майданi» 
11.10 «Планета земля 2» 
12.10 Х/ф «Найкраще 
лiто нашого життя» 
16.20 Х/ф «Екiпаж» 
19.00, 02.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.40 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Х/ф «Джунглi у 
пошуках Марсупiламi» 
09.10 Х/ф «Ейс Вентура 
- детектив з розшуку 
домашнiх тварин» 16+ 
11.00 Х/ф «Ейс Вентура: 
Поклик природи» 16+ 
12.40 Х/ф «Тупий та ще 
тупiший 2» 16+ 
14.50 Х/ф «Марс атакує!» 
16+ 
17.00 Х/ф «Елiзiум» 16+ 
19.00 Х/ф «Земля пiсля 
нашої ери» 16+ 
21.00 Х/ф «Пандорум» 
16+ 
23.10 Х/ф «Сигнал» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Сьогоднi 
07.30 Зiрковий шлях 
09.15 Т/с «Дорога в 
порожнечу» 
15.00 Х/ф «Паперовi 
квiти» 12+ 
17.00, 20.00 Т/с «Ласкаво 
просимо на Канари» 12+ 
19.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
21.45 Т/с «Найщасливiша» 
01.10 Реальна мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
16.10 Х/ф «Дракони 
Камелота» (16+) 
17.45 Х/ф «Воїни-
охоронцi» (16+) 
19.25 Х/ф «Списаний» 
(16+) 
21.00 Х/ф 
«Унiверсальний солдат - 
3: Новий початок» (16+) 
22.55 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.15 Х/ф «Агент» (16+) 
02.45 Х/ф «Все 
перемагає любов» 
03.55 «Облом.UA.» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ви будете приречені на 

успіх у справах, якщо по-
кличете на допомогу вашу 
незвичайну працездатність, 
сумлінність і пунктуальність. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Намагайтеся не упустити 

свій шанс. Вдало минуть діло-
ві зустрічі, необхідна інформа-
ція вчасно надійде до вас. На 
вас чекають позитивні зміни 

на професійній стезі. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Вам буде іноді здаватися, 
що навіть неможливе можли-
во, удача на вашому боці. Ви 
опинитеся в потрібний час у 
потрібному місці, і те, що ви-
далося проблемою, вирішить-
ся без зусиль. 

РАК (22.06-23.07)
Вам необхідно зосе-

редитися на єдиній, дуже 

важливій справі, і тоді ви з 
легкістю подолаєте всі пе-
решкоди. Краще знизити 
темп роботи, щоб уникнути 
перевтоми.

ЛЕВ (24.07-23.08)
У роботі можливі пробле-

ми, але не варто зневірю-
ватися, це лише тимчасове 
явище. Події, що відбува-
ються, можуть внести не-
сподівані корективи у ваші 

плани.
ДІВА (24.08-23.09)

Ваша популярність і ав-
торитет підвищаться. Ви за-
раз потрібні буквально всім: 
і на роботі, і вдома.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви багато чого побачите з 

нової точки зору, але не захо-
плюйтеся аналізом на шкоду 
активній діяльності. Важливо 
не спізнюватися, вас будуть 

оцінювати за пунктуальністю. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви можете підготувати собі 

прекрасну базу для майбутніх 
успіхів, потрібно добре пра-
цювати, виявляти активність, 
і зовсім скоро всі ваші старан-
ня окупляться сповна. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
У вас з’явиться реальний 

шанс реалізувати всі свої ам-
біційні плани. Постарайтеся не 

пропустити щасливу нагоду. 
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Постарайтеся не підда-

ватися на угоди ризикнути 
грішми. Чим тихіше і спокій-
ніше проведете ви цей пері-
од, тим сприятливішим буде 
ваше найближче майбутнє. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ви активні та діяльні, але 

постарайтеся стримувати 
свою дратівливість і не бути 

ініціатором конфліктів. Просу-
вання службовими сходами ба-
гато в чому залежатиме від вас. 
Використовуйте свої розробки, 
начальство оцінить ваші ідеї. 

РИБИ (20.02-20.03)
Найнеприємнішою поді-

єю можуть виявитися на-
падки недоброзичливців 
або необґрунтовані претен-
зії надокучливих родичів. І 
тих, й інших слід ігнорувати. 

природи 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Сучасна медицина 
i здоров’я 
12.40 Щоденник для 
батькiв 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Поклик 
предкiв» 
15.45, 19.55 Добрi 
традицiї 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30 Нашi вiтання 
20.00 Iнтерактивна 
платформа «Голос 
громад» 
21.35 Смачна мандрiвка 
22.35 Х/ф «Довiрся 
чоловiковi» 16+ 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Секретний фронт 
11.25, 13.20 Х/ф «Широко 
крокуючи» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.10 Т/с 
«Володимирська, 15» 16+ 
17.45, 21.20 Т/с «Пес» 16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
22.15 Х/ф «Вiрус» 16+ 
00.05 Х/ф «Червона 
спека» 16+ 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Україна має 
талант!-7» 
11.55 «Мiстичнi iсторiї-2 з 
Павлом Костiциним» 
13.45 «Битва 
екстрасенсiв 14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.40 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.30, 22.45 «Я 
соромлюсь свого тiла 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
18.00 Абзац 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.40 Х/ф «Копи на 
пiдхватi» 16+ 
23.45 Х/ф 
«Суперфорсаж» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 
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 «Дорога в 
порожнечу» 
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, 22.50 «Територiя 
обману» 
11.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
14.55 Т/с «Загублений 
свiт» 
16.45 Х/ф «Тактична 
сила» (16+) 
19.20 Х/ф «Супер 
циклон» (16+) 
21.05 Х/ф «Подвiйна гра» 
(16+) 
01.50 Х/ф «Камiнна 
душа» 
03.25 «Облом.UA.» 
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Профілактика

«Оскар» Підгір`я – «Чортків-Педуніверситет» – 6:3

Першість України серед аматорських команд. І група. 22-й тур
17 червня. Стадіон «Маяк» с. Підгір`я, 500 глядачів (Голи: Данищук, 

3, 44; Цимбалістий, 6, 31; Стоцький, 16; Романишин, 62 – Заставець-
кий, 29; Гайковий, 46; І.Когут, 68).

Звичайно, про прийнятний результат можна вести мову уже з при-
цілом на наступну аматорську першість України (стартує на початку 
серпня ц. р.), в якій знову має намір взяти участь чортківська коман-
да, представник якої – начальник команди Віктор Нагірний побував 
на нараді з цього приводу у Будинку футболу в Києві. Тож великий 
футбол у нашому місті знову буде! Більше того, все чисельніше міс-
цевих вихованців залучатиметься до лав колективу. Задля цього і 
вкладаються містом чималі кошти в юнацький спорт. Зокрема, у по-
передньому сезоні одразу дві команди – U-15 і U-17 брали участь у 
дитячо-юнацькій першості України. Віриться, що за рік-два ці змуж-
нілі хлопці захищатимуть честь Чорткова уже на дорослому рівні. 

Зі слів міського голови Володимира Шматька, серйозних турнір-
них завдань перед нашою командою, сформованою зі студентської 
молоді педуніверситету та ліцеїстів, у дебютному сезоні не стави-
лося. Головне було спробувати свої сили серед когорти високо-
класних команд, які уже існують на футбольній карті України не 
перший рік, набратися неоціненного досвіду, досягти професійного 
росту молодих перспективних футболістів тощо. Проте ні в якому 
разі не знімається з неї завдання на перспективу підвищення в кла-
сі. Так, починаючи з сезону 2018-2019 рр., планується об`єднання 
Другої ліги з аматорською у Національну футбольну лігу України, 
де команди набудуть статусу професійних, з діючими контрактами 
футболістів тощо. Хочеться повідомити іще одну втішну новину для 
прихильників найбільш популярної в світі гри: професійний футбол 
ми вже матимемо нагоду побачити «вживу», починаючи з цього літа. 
Відроджена тернопільська «Нива», що заявилася на участь у друго-
му ешелоні вітчизняного футболу, домашня арена якої перебуває на 
реконструкції, має намір проводити свої перші матчі у Чорткові на 
стадіоні «Кристал», який пройшов відповідну акредитацію. На жаль, 
прикро констатувати, однак сьогодні доволі мало ходить уболіваль-
ників на футбол у нашому місті, практично відсутнє таке яскраве 
явище у футболі, як фанатський рух.  З іншого боку, футбол – задо-
волення не з дешевих. Утримання команди для участі в аматорській 
першості і обласній обходиться у не одну сотню тисяч  гривень.

Щодо останньої зустрічі, яку чортківчани провели на виїзді проти 
одного з лідерів першості – команди «Оскар» з Підгір’я, виглядало на 
те, що судді явно симпатизували господарям, котрі будь-що прагну-
ли зачепитися за третє місце. До честі наших хлопців, які під кінець 
сезону зовсім не виглядають хлопчиками для биття, у другому таймі 
вони повністю переграли своїх візаві, забивши два м’ячі у відповідь на 
один у ворота суперника, хоча й поступилися з доволі незвичним для 
футболу рахунком – 6:3. Тобто гра вимальовується, а як відомо, якщо 
є гра, то й прийде результат.

Абсолютним чемпіоном Аматорської першості України 2016-2017 
рр.  став волочиський «Агробізнес», що переміг у фіналі 19 черв-
ня на столичному спорткомплексі «Олімпійський» з рахунком – 4:0 
«Металіст-1925», переможця Групи 2. Як відомо, святкову атмосферу 
зустрічі зіпсувала дика вихідна харківських ультрас, що зчинили без-
чинства і масову бійку на трибунах, зірвавши матч. Цим вони поста-
вили під загрозу повернення на футбольну мапу України уславленої 
команди харків’ян.

Цьогоріч студенти ви-
значали функціональний 
стан систем організму меш-
канцям міста не тільки на 
центральному майдані, а й 
у приміщеннях міської та 
районної рад, супермар-
кеті «Європа», а також під 
час  наукового пікніка у 
Тернополі та у «Лаборато-
рії під відкритим небом» у 
Чорткові, де була проведе-

на аналогічна акція. Під час 
оглядів вони також прово-
дили профілактичні бесіди 
щодо  раціонального хар-
чування, шкідливих звичок, 
профілактики захворювань 
серцево-судинної системи 
та цукрового діабету. Упро-
довж цього року студенти 
визначили рівень артеріаль-
ного тиску та рівень кисню 
у крові 1158 особам, внаслі-

док чого виявлено 278 осіб з 
артеріальною гіпертензією. 
Також проведено 150 глю-
кометрій, виявлено 27 гіпер-
глікемій, із яких 9 осіб про 
це навіть не здогадувалися. 
Усім людям, у яких вияв-
лені проблеми зі здоров’ям, 
було рекомендовано зверну-
тись до сімейного лікаря за 
місцем проживання для ви-
значення подальших дій.

Завдяки таким оглядам 
громадяни можуть зрозумі-
ти причину своїх нездужань, 
поганого самопочуття, це 
дасть їм змогу замислити-
ся над візитом до лікаря та 
нормалізувати стан свого 
здоров’я.  А студенти отри-
мують позитивні емоції, 
розвивають практичні на-
вички та пересвідчуються  у 
необхідності обраної ними 
майбутньої професії медика.

Аліна ЖЕБРАЦЬКА,
Руслан ВЕРБА, 

викладачі Чортківського 
державного медичного 

коледжу

Кір – гостре вірусне захворювання люди-
ни з групи інфекцій дихальних шляхів. Ін-
кубаційний період для кору – від моменту 
зараження до появи перших ознак захворю-
вання – складає 8-21 днів. 

Хвороба розпочинається з незначно-
го підвищення температури тіла, нежитю, 
першіння в горлі, покашлювання. На вну-
трішній поверхні щік біля корінних зубів 
з’являються утворення величиною з мако-
ве зерня, оточені червоною каймою, які 
мають діагностичне значення. Після так 
званого «катарального періоду» через 3-4 
дні з’являється характерне висипання, яке 
характеризується етапністю: спочатку за ву-
хами, на обличчі, шиї, потім розповсюджу-
ється на верхню частину тулуба та руки і 
лише потім на ноги. Обличчя стає одутлим, 
сльозяться очі, продовжуються виділення 
з носа. Може хвилеподібно підвищуватись 
температура тіла – до 40,5 °С. Висипання 
тримається протягом 3-4 днів, а потім зни-
кає у тому ж порядку, в якому з’являлося, 
залишаючи по собі ділянками пігментовані 
плями.

Хворий на кір небезпечний для оточую-
чих в останні 1-2 дні інкубаційного періоду, 
в катаральному періоді та перші 4 дні ви-
сипу.

Єдиним джерелом інфекції є хвора лю-
дина – з останніх двох днів інкубаційного 
періоду до 5-го дня після появи висипання. 
Тобто заразний період в середньому стано-
вить 12 днів, при ускладненнях він подо-
вжується.

Інфекція передається за допомогою пові-
тряно-крапельного механізму.

Кір небезпечний ускладненнями, які мо-
жуть виникнути після важких форм, а саме: 
пневмонії, бронхіти, отити, пієлонефрити, 
менінгоенцефаліти. При вагітності може 

стати причиною серйозних ускладнень. 
Останній спалах захворюваності на кір у 

нашому районі спостерігався у 2012 р. – за-
реєстровано 27 випадків (35,4 вип. на 100 
тис. населення), перед тим відмічався спа-
лах у 2006 р. – 102 випадки (130,7 вип. на 
100 тис. населення). Тому, як і прогнозу-
валось, цьогоріч спостерігається черговий 
підйом захворюваності, оскільки для кору 
характерна періодичність 5-6 років.

Єдиним профілактичним засобом проти 
кору є планова вакцинація дітей у віці 12 
міс. і повторно (ревакцинація) у 6 років.

Отже, при перших проявах захворювання 
категорично забороняється відвідувати ор-
ганізовані колективи. Слід негайно зверну-
тися до лікаря, не займатись самолікуван-
ням.

Запам`ятайте! Ізоляція хворих, дезінфек-
ція і провітрювання приміщень є простим 
методом переривання механізму передачі 
даної інфекції.

Оксана ГРИЦИНА,
лікар-епідеміолог 

Чортківського міськміжрайонного відділу 
ДУ «Тернопільський обласний лабораторний 

центр МОЗ України»

Вчасно діагностувати – 
запобігти хворобі

Щорічно понад півмільйона українців помирають від хвороб, спричинених артері-
альною гіпертензією та цукровим діабетом. Фактично кожна третя доросла людина 
має підвищений артеріальний тиск чи рівень цукру в крові. Тому вже стало тради-
цією, що за сприяння директора державного медичного коледжу, канд. мед. наук 
Любомира Білика на центральному майдані міста студенти нашого вишу разом із 
викладачами внутрішньої медицини проводять благодійні профілактичні акції з ви-
мірювання артеріального тиску та рівня цукру в крові серед населення.  

Лікар застерігає

Прогнозований спалах кору
У Чортківському районі розпочався прогнозований черговий епідемічний підйом 

захворюваності на кір, пов’язаний із низьким охопленням профілактичними 
щепленнями дітей та з циклічністю цього захворювання. На сьогоднішній день у 
навчальних закладах м. Чорткова і району вже реєструються поодинокі випадки 
захворювання кором.

Футбол

Є гра – буде результат 

Чемпіонат області

ФСК «Кристал» Чортків – ФК «Прогрес» Заліщики – 4:1
Пропущений матч 7-го туру. 21 червня. Стадіон «Кристал», 300 гля-

дачів. (Голи: М.Когут; Різник (з пен.); Гайковий; Засєдко - Токарчук).  
А ось в обласних змаганнях завдання перед командною стоїть 

максимальне – золоті медалі і кришталева кубкова чаша! Наразі 
наші хлопці демонструють стовідсотковий результат. Через участь в 
аматорській першості у них сьогодні надто щільний графік – матчі 
відбуваються через три дні на четвертий. Уже цієї неділі вони при-
йматимуть на своєму полі ФК «Кременець-Академія», а у наступну 
середу їх очікує складний іспит у кубковій зустрічі з «Агроном-ОТГ». 
Тож побажаємо їм перемог!

Чемпіонат району. 9-й тур
Перша група. Біла – Заводське – 2:1; Бичківці – Колиндяни – 2:0; 

«Калічівка» Чортків – Гор. Вигнанка – 2:1; Улашківці – Ягільниця 
– 0:6; Косів – Звиняч – 0:0.

Друга група. Милівці – Росохач – 0:8; Базар – Чорнокінці – 7:0; 
Білобожниця – Ридодуби – 3:5; Шманьківчики – Палашівка – 2:3; 
Джурин – Шманьківці – 4:2; Пробіжна – Сосулівка – 3:0; Товстень-
ке – Ромашівка – 3:0.

Пропущений матч 4-го туру. Росохач – Джурин – 3:4. 

Підсумкова турнірна таблиця команд:

М Команди В Н П М О

1 «Агробізнес» (Волочиськ) 14 6 0 36:5 48

2 «Чайка» (Петропавлівська 
Борщагівка)

11 3 5 28:16 39

3 «Оскар» (Підгір’я) 11 5 4 32:18 38

4 «ОДЕК» (Оржів) 12 1 7 34:18 37

5 «Рочин» (Соснівка) 10 7 3 24:10 37

6 «Нива» (Теребовля) 8 2 10 20:26 26

7 «Нива» (Тернопіль) 5 6 9 15:24 21

8 «Ковель-Волинь» 5 4 11 25:35 19

9 ФК «Малинськ» 5 3 12 23:36 18

10 ФК «Львів» 3 4 13 19:31 13

 11 «Чортків-Педуніверситет» 3 3 14 17:54 12
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3-кімнатна квартира на 3-му поверсі, 
сира, в новобудові, з гаражем у м. Чортків, 
по вул. Шухевича, 2 А, кв. 35. Загальна пло-
ща – 95,2 кв. м; а також – гараж під будин-
ком, площею 19,5 кв. м. Ціна квартири – 46 
000 у. о. Ціна гаража – 10 000 у. о. 

Тел.: 097-148-99-67, 098-072-47-46.

ПОТРІБНІ 
ОХОРОННИКИ
(чоловіки, жінки)

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

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

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

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

терміново, недорого незавершене будівництво 
по вул. Граничній, 70 Б. Земельна ділянка – 
0,18 га. Ціна договірна. 

Тел. 067-182-39-79.

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

Тел. 067-324-29-03.

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

Тел.: 097-135-41-70, 066-362-10-71.

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

Тел. 050-486-02-80.

будинки

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

терміново будинок у с. Горішня Вигнанка 
по вул. Молодіжній, загальна площа земель-
ної ділянки – 24 сотих.

Тел.: 067-912-27-21, 096-517-76-71.  

Вважати недійсними:

На роботу в охорону 
потрібні чоловіки та 

жінки (вахтовий метод) 
 Тел: 067-687-41-85

097-606-40-72

будинок у с. Білобожниця. Є земельна ділянка 
– 10 сотих, літня кухня з господарськими при-
міщеннями, сад, криниця, підведено воду і газ. 
Тел. 067-263-25-79.

1-кімнатна квартира по вул. Незалежнос-
ті, 63 (загальна площа – 35 кв. м), на 4-му 
поверсі п’ятиповерхового будинку.

Тел.: 099-510-57-60, 099-046-27-08, 3-18-49.

частина будинку по вул. Юрчинських, 17. 
Є дві кімнати, проведено газ, воду, світло. 
Біля будинку є земельна ділянка – 2,94 со-
тих. Ціна договірна.

Тел. 095-458-10-84.

гараж в кооперативі «Автолюбитель» роз-
міром 6 х 4. Є оглядова яма, підвал, світло; 
поштукатурений, залита стяжка.

Тел. 096-450-20-96.

2-кімнатна квартира в районі ремзаводу 
(вул. Січинського), площею 50,6 кв. м. У гар-
ному стані, 2-й поверх 5-поверхового будинку, 
є лоджія, індивідуальне опалення, євровікна, 
вода постійно. 

Тел.: 2-36-54, 066-854-45-91.

терміново і недорого 2-кімнатна кварти-
ра по вул. Кн. В.Великого. Є індивідуальне 
опалення, металопластикові вікна, постійно 
вода; кухня з меблями, ванна кімната з ре-
монтом і новою сантехнікою, підлога з піді-
грівом; нові якісні вхідні двері; квартира зна-
ходиться в тихому, затишному місці.

Тел. 097-013-35-77.

У м. Чортків 
в магазин побутової 
хімії, парфюмерії 

та косметики 
ЗАПРОШУЮТЬСЯ 

продавці-консультанти 
та старший продавець 
Тел.: 050-464-01-72 (Альона)

Душа до краю добрела
І в засвіти далекі відлетіла,
Не стало доброї людини
Для всього села,
Яка життя 

                 й людей любити вміла.
На жаль, у цьому недосконалому 

світі таке доводиться переживати. 
Непоправна втрата тягарем скор-
боти і печалі випала на долю сім’ї 
колишнього завуча Джуринської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів А.Я.Братків, 
яка втратила дорогого чоловіка, а 
діти – люблячого тата.

Педагогічний колектив Джурин-
ської ЗОШ І – ІІІ ступенів вислов-
лює найщиріші співчуття родині 
покійного, який був світлою люди-
ною, котру всі поважали.

Нехай світлим буде для нього Цар-
ство Небесне.

газифікований будинок в центрі с. Нагі-
рянка біля міжнародної траси та залізничної 
станції, є 4 кімнати з надвірними будівлями 
(є літня кухня, сарай, 15 сотих землі). 

Тел.: 095-538-37-95, 063-507-54-05.

1-кімнатна квартира в районі Кадуба. Є 
індивідуальне опалення, металопластикові 
вікна та балкон. Зручне розташування.

Тел. 097-307-22-96. 

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

свідоцтво на право власності на жит-
ловий будинок, який знаходиться у с. 
Ягільниця, по вул. Центральній, 3, ви-
дане виконкомом Ягільницької сіль-
ської ради 29 листопада 2000 р. на ім’я: 
ЖИЗНОМИРСЬКА Ярослава Іванівна.

Колектив Бичківської ЗОШ 
І – ІІ ступенів глибоко сумує з 
приводу смерті колишньої вчи-
тельки математики СІРКАНЕЦЬ 
Марії Антонівни. 

Несподівано обірвалося життя Пе-
дагога з великої літери, яка дала пу-
тівку у життя багатьом своїм учням 
різних поколінь.

Висловлюємо щирі співчуття ро-
дині покійної. Нехай земля буде їй 
пухом.

посвідчення серії Д за № 652017, ви-
дане 2 вересня 2002 р. Чортківським 
райсоцзахистом на ім’я: ОСТРОВСЬКА 
Лідія Стахівна.

Колектив Бичківської ЗОШ 
І – ІІ ступенів висловлює 
щире співчуття вчителю по-
чаткових класів Марії Анто-
нівні Польник з приводу тяж-

кої втрати – передчасної смерті її 
брата ПОЛЬНИКА Романа Антоновича. 

Нехай земля йому буде пухом.

27 червня минає рік, як 
перестало битися серце 

коханої дружини, турботливої 
мами, дорогої донечки, рідної 
сестрички, люблячої бабусі

ЗЕЛЕНЯК Ірини Едуардівни.
Доля відміряла 

їй недовге життя, 
на 46-му році не-
вблаганна смерть 
забрала нам всім 
нашу рідну Іру-
сю. Великий біль 
огорнув наші сер-
ця, тебе, наша 
рідна, усім нам 
бракує, ми тебе 
кличемо, але нас 

ніхто не чує, серця болять і душі 
плачуть, без тебе хата опустіла, а ми 
усі осиротіли. Ми сумуємо за тобою 
і плачемо, бо на світі тебе вже нема. 

За все нам прости, рідненька,
І спокійно спочивай, дорогенька.
Хай буде тобі рай на небесах – 
Завжди ми просим 
              Бога в молитвах.
Усі хто забув – згадайте.
Хто пам’ятає – пом’яніть
І молитву до Бога складіть.

У вічній скорботі – чоловік, 
батьки, донька, зять і внучок, 

сестра і всі рідні.

28 червня минає 1 рік, як 
відійшла у вічність дорога нам 
людина – любляча дружина, 

мама, бабуся і прабабуся
КРАЙЧА Ганна Іванівна.

Сумуємо, мо-
лимось і просимо 
Царства Небесно-
го для неї там, у 
кращих світах.

Спи спокійно, 
         рідненька,
Лебединим пухом 
 нехай буде 
         тобі земля,
А душа нехай 
перебуває 
у вічному покої 

                  у Царстві Небеснім.
Хто знав її – нехай згадає і по-

молиться за її душу.
Сумуючі – чоловік, донька, 

син, внуки і правнуки.

VISA CENTER
Легальне працевлаштування 

в Чехії та Польщі. Підтримка 
в оформленні документів, 
підбір вакансій. Трудові 
договори на 1, 2, 3 роки, 
юридична підтримка.

Тел.: 068-945-18-55, 095-400-58-59

студентський квиток серії ТЕ за № 
09887262, виданий Чортківським дер-
жавним медичним коледжем 1 вересня 
2013 р. на ім’я: КОСТІВ Марія Зінові-
ївна.

студентський квиток серії ТЕ за № 
10550767, виданий Чортківським дер-
жавним медичним коледжем 1 вересня 
2014 р. на ім’я: РОНЕНКО Надія Ва-
леріївна.

24 червня минає річниця, 
як наша родина втратила 
люблячого чоловіка, тата, 

дідуся, зятя та брата 
ПРОКОПЕНКА 

Володимира Михайловича.
Проходять дні, 

місяці, але вони 
не можуть стер-
ти з пам’яті світ-
лих спогадів. Нам 
і досі не вистачає 
твого доброго сло-
ва, поради, розу-
міння, тепла. Ми 
пам’ятаємо про 
тебе і молимось за 
твою душу.

Вже рік у смутку, сумі і журбі,
Тебе нема, наш рідний, добрий 

тату.
Тебе нема, а як бракує всім 
Твого тепла, любові та поради.
А липа знов вдягає пишний цвіт,
В полях лани шепочуть колосками,
І сивина вплітає пишний слід
Від туги й болю у волосся мами.
Нехай Господь прийме 
                    тебе в свій дім,
Де зла немає і нема печалі.
Ми пам`ятаєм й молимось усі
Про царство Боже 
          й твою вічну пам`ять.
Просимо усіх, хто знав його, по-

молитися за його душу, пом`янути 
його світлу пам`ять.

Сумуючі – 
дружина, діти, онуки, 

сестра, свати, 
усі рідні та близькі.

24 червня минає 40 днів 
з часу смерті дорогого 

чоловіка, люблячого батька, 
дідуся, брата, колеги 

ЗЕНЧАКА 
Михайла Григоровича.

Горбок землі 
        мовчить – 
життя ж 
        довкола…
І огортає душу 
       тихий жаль,
Що не побачимо  
тебе ніколи –
Ні твою радість, 
  ні твою печаль.
Не заросте 

                     ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь,
Похилиться зажурена калина,
А в серці біль і спогади летять.
Ти вже у Бога в золотій заграві,
А ми не забуваємо й на мить…
І образ твій, і всі слова ласкаві
Завжди у серці нашім 
                           будуть жить.
Вічний спокій тобі, наш рідний!
Важка хвороба забрала життя у 

Михайла, а він ще міг тішитися ді-
тьми, онуком, займатися улюбле-
ною справою та допомагати людям. 
Не судилося… Хто знав, поважав 
його, пом’яніть тихою молитвою. 
Хай земля йому буде лебединим 
пухом!

Вічно сумуючі – 
дружина, діти, внук, родина.

Чистимо криниці 
механізованим способом 

до твердого дна! 
Тел.: 096-665-99-09, 

066-590-14-77

ПРОДАЄМО 
кахель від виробника 

смт Золотий Потік. Ціна – 3500 
грн/комплект. Телефонуйте 
і замовляйте: 067-352-18-84 – 

Олег Анатолійович

кахель для грубок, камінів та фурнітура з 
металу, а також гіпсова ліпнина та декора-
тивний камінь і цегла для внутрішніх та фа-
садних робіт. Тел. 068-311-83-83.

ПРОДАЮТЬСЯ квартири

інше

ТОВ «Скородинський 
цегельний завод» 

с. Скородинці 
Чортківського р-ну 
РЕАЛІЗУЄ ЦЕГЛУ 
М-100; М-125,

МОЖЛИВА ДОСТАВКА 
власним транспортом

Тел.: 099-128-84-10, 
099-109-05-82, 096-790-63-82

098-045-45-19

Правління Чортківського райСТ 
продає:

– магазини в селах Коцюбинчики, 
Васильків, Кривеньке, Криволука, 
Переходи (вул. Зелена), Білий По-
тік, Чорнокінецька Воля, Залісся, 
Шманьківчики;

– підвали магазинів в селах Біло-
божниця, Звиняч, Палашівка, Джу-
рин, Шульганівка;

– приміщення магазинів на де-
монтаж – промтовари с. Ромашівка, 
будинок торгівлі с. Великі Чорно-
кінці.

За довідками звертатися за тел.: 
2-23-49; 067-354-10-11.студентський квиток серії ТЕ за № 

10550630, виданий 1 вересня 2014 р. 
Чортківським державним медичним 
коледжем на ім’я: ГЕЦНАР Наталія Ро-
манівна.

земельна ділянка
земельна ділянка (10 сотих) під забудову в 

районі птахофабрики. 
Тел. 067-421-36-47; 
095-773-95-41.
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Вітання12

+12... +26

ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ 
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
24 червня

 +13... +29

НЕДІЛЯ
25 червня

+14 ... +28

ПОНЕДІЛОК
26 червня

+18 ... +27

ВІВТОРОК
27 червня

+20 ... +29

СЕРЕДА
28 червня

+20 ... +31

ЧЕТВЕР
29 червня

+21 ... +30

П`ЯТНИЦЯ
30 червня

Червневим вітерцем, грайливим 
сонячним промінчиком завітав 

20 червня 65-річний ювілей 
до чудової та щирої сестрички, 

найкращої цьоці 
Ольги Іванівни ЧИЖИК, 
а 25 червня святкуватиме 

своє 45-річчя привітна та мила 
похресниця і сестричка 
Оксана Іванівна СТУС 

зі с. Кривеньке.
Прийміть найкращі наші поба-

жання, яскравих квітів незабутній 
цвіт, нехай це добре привітання зву-
чить для вас ще сотню літ. Хай вам у 
всьому помагає Молитва Божа «Отче 
наш» і хай до серця пригортає Гос-
подня Мати вас. Зичимо багатства – 
від землі святої, неба голубого й хліба 
запашного, щоб минали хату горе і 
біда. Хай буде щаслива кожна днина, 
хай любов, повага хату не мина, хай 
Мати Небесна, Цариця Свята, дарує 
вам обом многії і благії літа.

З любов’ю – сестра 
Стефанія, родина 

С.Байдака із Гусятина, 
родина І.Савуляка 

зі с. Кривеньке.

22 червня святкує свій 40-річний 
ювілей кохана дружина, дорога 

донечка, невістка, сестра, онука
Тетяна Романівна ПАСІЧНИК

зі с. Звиняч.
Бажаємо здоров’я, 

сонця у зеніті, 
любові, доброти і 
щастя повен дім. 
Нехай у серці роз-
кошує літо і соня-
хом квітує золотим. 
Хай постійний 
успіх, радість та 
достаток сипляться 
на Тебе, як вишне-

вий цвіт, хай життєвий досвід тво-
рить з буднів свято, а Господь дарує 
довгих-довгих літ.

З любов’ю – чоловік Володимир, 
мама Надія, бабуся Віра, свекруха 

Євдокія, свекор Франко, 
брати Андрій 
та Анатолій 

з сім’ями.

22 червня святкував своє 25-річчя 
дорогий син, брат, внук

Володимир Петрович ЧАЙКА.
З Днем наро-

дження Тебе ми 
вітаємо, щастя, 
здоров’я, ніж-
ності й тепла ба-
жаємо. Хай доля 
щаслива, хай на-
стрій веселий і 
успіх у всьому че-
кають Тебе. Будь 
завжди щасли-
вий, привітний і щирий, будь трі-
шечки гордий й весняно красивий. 
Окрасою серця хай буде кохання і 
здійсняться всі Твої мрії і бажан-
ня. Хай сонечко світить промінням 
ласкавим, життя буде довгим і дуже 
яскравим. Хай збудуться мрії, що 
ще не збулися, хай знайдуться дру-
зі, що ще не знайшлися. Щоб всі 
шанували Тебе і любили, щоб очі 
від щастя, як зорі, світились. Хай 
ясною буде життєва дорога, опіка 
і ласка від Господа Бога. Хай Бог 
Милосердний з високо-
го неба дарує усе, чого 
тільки треба, а Матінка 
Божа, Цариця Свята, 
дарує щасливі і довгі 
літа.

З повагою і любов’ю – 
мама Люба, тато Петро, 

брат Михайло, 
бабусі Ганна і Галина.

19 червня відсвяткувала своє 
40-річчя дорога донечка
Галина Іванівна БУРАК

зі с. Звиняч.
Ця мить най-

щасливіша у році, 
бо День наро-
дження у доці. Іс-
криться радість в 
оченятах, скоріш 
спішу Тебе обня-
ти. Завжди щас-
лива будь, кохана, 
щоб всі здійсни-
лись Твої плани. 
Хай крокують поруч вірність і ко-
хання, збудуться всі мрії, задуми й 
бажання. Нехай з Тобою буде по-
ряд веселий сміх і ніжний погляд. 
Хай омине Тебе нещастя, живи 
і мрій, бажаю щастя, а Матінка 

Божа, Цариця Свята, да-
рує щасливі і многі літа.

З повагою і любов’ю – 
мама.

У чудовий літній день, 19 червня, 
вітали дорогу похресницю
Василину СМЕРЕЧИНСЬКУ 
з її неповторним 15-річчям.

Нехай волошками 
цвітуть літа прекрас-
ні, нехай здійсняться 
тисячі бажань, щоб 
доля дарувала тільки 
щастя, ні грама бід, 
ні крапельки страж-
дань. Життя хай 
квітне, мов вишне-
вий сад, і кожен день 
усміхнено радіє, а 
доля подарує зорепад 
здоров’я, миру, успіхів, надії. Бажаємо 
пісень, що лиш весна співає, і музики, 
що награють ліси, і квітів тих, що нині 
розквітають, і повні пригорщі любові 
та краси. Хай Матір Божа Тебе охоро-
няє, Ісус Христос здоров’я посилає на 

многії і благії літа.
З любов’ю – хресний 

тато Микола 
з сім’єю.

Щиросердечно вітаємо з 15-річчям,
яке вона відсвяткувала 19 червня, 

дорогу донечку, найдорожчу внучку
Василину СМЕРЕЧИНСЬКУ 

зі с. Палашівка.
Життя хай буде — 

вранішня зоря, хай 
будуть дні веселі та 
щасливі. Ми всі ві-
таємо Тебе, бажаєм 
радості і миру. Не-
хай дарує доля гарні 
квіти, а рідні — ра-
дість та добро, хай 
Бог пошле здоров’я, 
силу і відвертає за-
вжди зло. Хай до-

дається успіх і множиться удача, душа 
зліта на синіх крилах мрій, хай щедре 

сонце весело сміється на 
многа-многа літ!

З любов’ю – мама 
Наталя, тато Андрій, 

бабуся Ганна.

Від щирого серця вітаємо з 
ювілеєм, який вона святкуватиме 

25 червня, кохану дружину, люблячу 
матусю, найкращу на світі бабусю

Марію Володимирівну ДЕРІЙ
зі с. Горішня Вигнанка.

Вже сивий туман 
покриває волосся,  
вже діти дорослі й 
онуки ростуть, а 
серце таке ж моло-
де ще і досі, і руки 
спочинку ніяк 
не знайдуть. Про 
кожного з нас, хто 
далеко, хто близько, 
всі Ваші тривоги і 
світлі думки. Спасибі за все і уклін 
Вам низенький, здоров’я і щастя на 
довгі роки. Ми щиро Вас любим, 
шануєм і дбаєм, і всього найкращо-
го Вам, мамо, бажаєм. Хай Господь 
пошле Вам наснаги і сили, щоб 
Ви до ста років щасливо прожили. 
Хай Матір Божа Вас охороняє, Ісус 
Христос здоров’я посилає на многії 
і благії літа!

З любов’ю і повагою – чоловік 
Йосафат, доньки Іринка 

і Галинка, зяті Богдан 
та Ігор, внуки Віталик, 

Алінка, Володик.

21 червня відсвяткувала 
своє 45-річчя 

Світлана Іванівна СКУЧИПЕЦЬ
з Чорткова.

У святковий день 
прийми вітання 
та найщиріші по-
бажання здоров’я, 
щастя і добра, щоб 
доля світлою була, 
і повсякденно, по-
всякчас хай буде все 
в Тебе гаразд! Нехай 
мрія Тебе окриляє, 
радість душу звесе-
ляє. Хай достаток буде в домі, сер-
це хай не знає втоми. Весело життя 
вирує, щастя, успіхи дарує і оточує 
любов’ю, миру, злагоди, любові!

Мама, тато, 
чоловік Руслан, син Ігор, 

сестра Людмила 
з сім’єю, 

хресна мама.

17 червня відзначила свій 60-річний 
ювілей дорога нам людина, 

коханий чоловік, люблячий батько 
і турботливий дідусь

Іван Євстахійович АНДРУСИШИН.
Сердечно вітаємо 

і найщиріші поба-
жання засилаємо.
Летять літа, мов би-
стрі води, і не вер-
нути їх назад, а нам 
не віриться сьогод-
ні, що Вам уже – 
60. Хай нових днів 
ще буде безліч, без 
ліку щастя і пісень. 
Прийміть вітання 

найщиріші в цей світлий ювілейний 
день. Здоров’я, щастя зичим не на 
рік, на все життя бажаєм його щиро, 
щоб радісним і довгим був Ваш вік з 
добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З найщирішими 
вітаннями – 

дружина, доньки, зять, 
онуки.

Адреса коледжу: 48500, вул. Гоголя, 7, м. Чортків, Тернопільська 
область (центр міста). Тел. для довідок:  (03552) 2-02-95, 2-27-97, 
з 1.07.2017 р. – 2-06-26. Офіційний сайт коледжу http://www.
chdmc.org.ua. Електронна пошта medcollege@cor.tr.ukrtel.net 

Чортківський державний 
медичний коледж

Ліцензія  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ   АЕ № 527882 від 26.01.2015

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ на 2017 рік

на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) на І курс зі спеціалізацій:

Спеціалізація, термін навчання Вступні випробування

«СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (медична сестра) – 4 р. Українська мова Біологія

«ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» (фельдшер) – 4 р. Українська мова Біологія

«ФАРМАЦІЯ» (фармацевт) – 3 р. Українська мова Хімія

«СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА» 
(зубний технік) – 3 р.

Українська мова Творчий конкурс 
(зі скульптури 
ліплення)

на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) на І курс зі спеціалізацій:

Спеціалізація, термін навчання Сертифікати ЗНО 2016, 2017 років

«АКУШЕРСЬКА СПРАВА» (акушерка) – 
2 р. 5 міс.

Українська мова 
і література

Біологія/Хімія
(на вибір)

«ФАРМАЦІЯ» (фармацевт) 
(заочна форма навчання) – 2 р. 6 міс.

Українська мова 
і література

Біологія/Хімія
(на вибір)

на ІІ курс на вакантні місця на основі повної загальної середньої освіти (11 
класів) – конкурс сертифікатів ЗНО, здобутої вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра, спеціаліста, 
магістра) на основі вступних іспитів зі спеціалізацій:

Спеціалізація, термін навчання Сертифікати ЗНО 2016, 2017 років/ 
вступні випробування

«СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (медична сестра) – 3 р. Українська мова 
і література

Біологія/Хімія 
(на вибір)

«ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» (фельдшер) – 3 р. Українська мова 
і література

Біологія/Хімія 
(на вибір)

«СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА» 
(зубний  технік) – 2 р.

Українська мова 
і література

Творчий кон-
курс (зі скуль-
птури ліплення)

на основі здобутої вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра) 

на І курс зі спеціалізації:

Спеціалізація, термін навчання Вступні випробування

«ФАРМАЦІЯ» (фармацевт) 
(заочна форма навчання) – 2 р. 6 міс.

Українська мова 
і література

Біологія/Хімія
(на вибір)

Документи приймаються
На денну форму навчання на основі базової загальної освіти (9 класів):

з 1 липня до 18-ї год. 14 липня 2017 року

На денну форму навчання на основі повної загальної освіти (11 класів):

для вступників, 
які вступають на основі сертифікатів ЗНО, 
з 12 липня до 18-ї год. 8 серпня 2017 року

для вступників, 
які складають вступні випробування, 

з 12 липня до 18-ї год. 1 серпня 2017 року

На заочну форму навчання з 18 липня 2017 року

до 18-ї год. 9 серпня 2017 року 
для вступників, 

які складають вступні випробування

до  18-ї год. 17 серпня 2017 року 
для вступників, 

які вступають на основі сертифікатів ЗНО

Підготовка спеціалістів здійснюватиметься 
згідно з планом державного замовлення і на контрактній основі.


