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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 

Великого, 29 Е (колишній ремзавод)
За детальною інформацією 

звертайтесь за телефонами 
095-260-07-03, 

067-653-53-10, 0800508712 
(безкоштовно)

Чекаємо на ваше резюме за адресою:
resume.cho@sebn.com
www.sebn-career.com 

Гарантуємо:
Офіційне працевлаштування, медичне 

страхування, навчання за рахунок ро-
ботодавця, комплексні обіди, безпечні 
та комфортні умови праці, кар’єрний 
ріст, безкоштовне транспортування до 
місця роботи працівників позмінного 
графіку. 

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

Буріння свердловин, монтаж насосного 
обладнання. Гарантія та сервіс 

Тел. 096-125-51-25

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

Твої герої, Україно!

В’язальників схемних джгутів, 
кабелів та шнурів

(без вимог до освіти та досвіду роботи)

Економістів, фахівців з персоналу, 
налагоджувальників, техніків та інших 

спеціалістів

За деталями звертайтесь на: www.pesovo.com; e-mail: GrifP@ukr.net

26 червня страшна звістка увірвалася в наш край: у зоні бойо-
вих дій на Луганщині загинув уродженець с. Скородинці військо-
вослужбовець ШТУНИК Ігор Антонович – молодший сержант 
14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, стрілець-зенітник.

(Читайте на 2-й стор.)

«Будь тричі проклята війна, 
де падають солдати…» 

Серце – 
наш мотор?

С. 10

Убивство 
і поранення – 

чому?

С. 11



30 червня. Тривалість дня – 16.23. Схід – 4.50. Захід – 21.13

«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, 
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зети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковинський видавничий дім», 
м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. (0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ

№ 26 (8627), 30 червня 2017 року

Патріотика2
Твої герої, Україно!Із засідання колегії райдержадміністрації

Розпочали роботу засідання з хвилини мовчання 
за загиблим у зоні проведення АТО 26 червня ц. р. 
мешканцем с. Скородинці Ігорем Штуником. Відтак 
перейшли до розгляду питань порядку денного: про 
стан підготовки господарств району до проведення 
жнив поточного року; про стан сплати акцизного 
податку платниками Чортківського району з почат-
ку року; про стан виконання делегованих повно-
важень у галузі культури виконавчими комітетами 
Росохацької та Палашівської сільських рад і різне.

За словами доповідача з першого питання – в. о. 
начальника  управління агропромислового розвитку 
РДА П.Березовського, на сьогодні в усіх сільсько-
господарських підприємствах району проводиться 
підготовка до проведення жнив. У поточному році 
необхідно зібрати озимих і ранніх зернових культур 
на площі 18989 га, 4270 га озимого та 838 га ярого 
ріпаку. 

Відтак начальник Чортківської ОДПІ ГУ ДФС 
у Тернопільській області Р.Цвігун проінформував 
присутніх, що за 5 місяців ц. р. до місцевого бю-
джету загалом надійшло 3195,6 тис. грн акцизного 
податку при доведеному прогнозованому завдан-
ні 3003,5 тис. грн, що становить 106,4 відсотка від 
доведеного індикативу, або в абсолютній величині 
на 192,1 тис. грн більше. На обліку в Чортківській 
ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області знахо-
диться 105 платників акцизного податку, з них – 
46 здійснюють торгівлю алкогольними напоями та 
тютюновими виробами в населених пунктах Чорт-
ківського району. Найбільший платник – «Маркет 
Теко» райСТ, що має торгові точки в 22-х населених 
пунктах. «Я не можу зрозуміти байдужість органів 
місцевого самоврядування відносно залучення до 
оподаткування суб’єктів господарювання, які здій-
снюють діяльність на підпорядкованій їм території, 
адже це їхні живі гроші», – резюмував виступаючий.

З останнього питання доповідали Росохацький та 
Палашівський сільські голови О.Штира і В.Унгурян 
та начальник відділу культури, туризму, національ-
ностей та релігій РДА Г.Чайківська. Важливим у 
співдоповіді останньої було те, що найбільшою про-
блемою вищезазначених закладів культури є незадо-
вільний технічний стан приміщень та відсутність в 
них опалення. Бібліотеку-філіал с. Криволука пла-
нується закрити у зв’язку зі зменшенням населення 
та з метою покращення роботи і матеріально-техніч-
ної бази бібліотеки-філіалу с. Палашівка, що буде 
обслуговувати і жителів Криволуки.

За підсумками засідання колегії райдержадміні-
страції прийняті відповідні розпорядження голови 
РДА.

Опісля питань порядку денного головуючий на 
засіданні колегії М.Сташків звернувся до присутніх 
сільських голів з інформацією про те, що з 29 черв-
ня по 8 липня поточного року вперше у нашому 
районі відбуватимуться навчання загону територі-
альної оборони та запросив до участі у розгортанні 
даних навчань жителів сіл. 

Іванна ВЕНГЕР, 
головний спеціаліст 

відділу організаційної роботи 
та внутрішньої політики

 апарату райдержадміністрації

Саме у червні 2016 року, підписавши 
контракт, пішов Ігор боронити рідний 
край від зайд-нелюдів. І ось тепер на 
руках своїх побратимів повернувся бо-
єць на вітцівщину, змінивши рідний 
дім на домовину. 

Болісно й плачевно розлунюються 
церковні дзвони собору Верх. Апп. Пе-
тра і Павла – Чортків поминальною 
панахидою проводжає в останню путь 
героя-земляка. Знову скорбота, знову 
журба й біль – гинуть сини України… 

Трауром сповиті Скородинці… Село 
навколішках стрічає свого сина-за-
хисника на роздоріжжі, де разом із 
многолюддям у святій молитві плаче 
Пресвята Богородиця. Пішою ходою 
устеленою пелюстками квітів дорогою, 
обрамленою полум’яними поминаль-
ними лампадками, сільчани проводять 
бійця до отчого дому. 

Не поспів виноград, виплеканий з 
любов’ю, не налилися грона соком, 
щоби втамувати спрагу господаря… 
Лише шатрове зело створює затінок, 
прикриваючи домовину від пекучого 
сонця, яке неспроможне осушити гіркі 
сльози старенької мати. Не для війни, 
не для жорстокої кулі ростила й вихо-
вувала вона сина… 

Ігор був середущим у багатодітній ро-
дині. Усім допомагав, усіх підтримував і 
добрим словом, і вправним ділом. Нія-
кої роботи не цурався; майстром був, як 
кажуть, на всі руки. Та мирну працю на 
добробут сім’ї і родини обітнула лиха й 
кривава війна. У нього залишилося дві 
донечки – два дзвінкоголосих соловей-
ка, пісні яких уже не почує батько, не 
потішиться їхнім даром. На долю бійця 
випало стати для своїх дівчаток-квіто-
чок ангелом-охоронцем на Небесах, на 
45-му році обірвалось життя. 

Оніміло село, обперезане важкою 
чорною скорботою, комом у горлі від-
бивалися пронизливі звуки духового 
оркестру… Почесна військова вар-
та, тиха поминальна молитва, слова 
вдячності батькам за гідне виховання 
сина з уст побратима Андрія Нагірно-
го;  останнє прощання, що зціплює все 
тіло… Стогне рідна батьківська земля, 
приймаючи домовину з тілом загибло-
го сина… У безмовну тишу кладовища 
вривається залп зброї – данина честі й 
пам’яті Героя… 

«Будь тричі проклята війна, де пада-
ють солдати…». Герої не вмирають!   

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

27 червня ц. р. у великому залі районної ради 
відбулося засідання колегії райдержадміністрації, 
яке провів голова РДА М.Сташків, за участі 
керівників структурних підрозділів та апарату 
райдержадміністрації, районних управлінь, 
відділів, служб і сільських голів. 

«Будь тричі проклята війна, 
де падають солдати…» Жнива на обрії
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3Соціум

Чортківські вісті Чортківщина в соцмережах
Стежками духовного подвигу 

Ековелопроща під таким гаслом, з нагоди ювілейних 
дат духовних достойників, у тім числі й нашого земля-
ка за народженням – владики Софрона Дмитерка, «до-
бралася» й до Чортківщини. Велопрочани помолились 
в часі Літургії в каплиці Преображення Господнього с. 
Бичківці, з якого походить владика, поспілкувалися з 
парафіянами й адміністратором о. Іваном Мельником, а 
відтак з о. Михайлом Деревенчуком, референтом Бюро 
УГКЦ з питань екології Бучацької єпархії, який долу-
чився до паломництва, відвідали Скородинську ГЕС та 
цікаво провели час на узбережжі Серету. Про це теж 
йдеться на web-сайті Бучацької єпархії УГКЦ.

Наш мер – кращий в Україні воротар!
Про те, що Чортківського міського голову Володи-

мира Шматька визнано кращим воротарем Всеукраїн-
ського ветеранського турніру з міні-футболу пам’яті За-

саднюка В.П., наразі дружно голосять Інтернет-ресурси 
«Тернополяни» і «Реально». У турнірі, що відбувся у м. 
Красилів на Хмельниччині, взяла участь команда збірної 
мерів України, честь якої захищав і Чортківський місь-
кий голова. Також підтримали вищеназвану команду за-
ступник міського голови Олег Недокус, начальник від-
ділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту 
міськради Віктор Нагірний. Збірна мерів змагалася з 
футбольними командами «Авангард» (м. Рівне), «Темп» 
(м. Шепетівка), «Случ» (м. Красилів) та посіла в турнірі 
ІІ місце, поступившись місцевому футбольному клубу 
«Случ». Красилівський міський голова Анатолій Жовтан 
вручив грамоти і подарунки кращим гравцям команд-
учасниць змагань. Як кращий воротар турніру отримав 
нагороду й наш Володимир Шматько.

Допомогти видужати
Негайна допомога потрібна Петрові Дичковському з 

Тернопільщини – так було голошено в ТСН на каналі 
1+1 рівно два тижні тому. Що вже більше трьох років 
20-річний Петро бореться з раком головного мозку, що 
юнак вже переніс дві операції, пройшов 30 сеансів про-
меневої терапії, 12 курсів хіміотерапії. Що весь цей період 
хлопець вів активний спосіб життя, але стався рецидив, 
і необхідна ще одна дороговартісна операція, що про-
водитиметься в Бельгії 21 червня ц. р. Сума непосильна 
для родини, тож лунав заклик відгукнутися небайдужих 
людей. А цими днями у Facebook чимало чортківчан і 
чортківчанок різного віку й уподобань знай поширюють 
публікацію Maryana Yusypchuk ось такого змісту: «Привіт 
усім, хто зараз on-line, прошу приділити 2 хв. свого до-
рогоцінного часу і не проходити повз це повідомлення. 
Про ідеальність цього юнака можна говорити вічно, але 
як я й обіцяла, не займатиму багато вашого часу, повірте 
на слово – світу потрібні такі люди, як він! Петро втретє 
переніс складну операцію і перебування в лікарні потре-
бує великих коштів. І я хочу, щоб ви не полінувалися 
і поширили дане повідомлення, а в міру можливостей 
й допомогли сім’ї коштами. Кожна копійка важлива і 
для Петі – це шанс повернутися до звичного життя (без 
операцій, хімії та лікарень). Підтримайте нашого друга у 
боротьбі з хворобою…».

Додому – за …п`ять хвилин!
Хочете домчати автомобілем з Тернополя до 

Чорткова впродовж …п`яти (!) хвилин? Гадаєте, не-
реально? А от і ні! Адже тернополянин Святослав 
Журовський спробував це зробити, вдавшись до не-
ймовірної швидкості. І йому це вдалося: унікальне 
відео з автомобільного реєстратора, пришвидшене в 
12 разів, він виставив на своєму YouTube-каналі. Що-
правда, як застерігають на сайті «Місто», де й можна 
переглянути таку новину, насправді краще так скоро 
не їхати. Навіть заради гарного відеозапису. 

Прочитувала Анна БЛАЖЕНКО

15 червня ц. р. я був на крок від смерті... Того  
дня я переходив дорогу по вул. Шевченка біля ма-
газину «Супутник». Перехід позначений дорожньою 

розміткою 1.14.1 («зебра»), що означає «нерегульо-
ваний пішохідний перехід». Окрім цього, перед ним 
встановлено дорожній знак 1.32 «Пішохідний пере-
хід». Він інформує водіїв про наближення до не-
регульованого пішохідного переходу, позначеного 
відповідними дорожніми знаками або дорожньою 
розміткою.

І ось, коли я вже наближався до середини проїж-
джої частини, переді мною на віддалі буквально 20 
см (!) промчався автомобіль. Якби я зробив бодай 
би один крок…

Продовжуємо далі читати Правила дорожнього 
руху.

«Водії транспортних засобів, наближаючись до 
нерегульованого пішохідного переходу,… повинні 
дати дорогу пішоходам, які ступили на пішохідний 
перехід».

Як правило, це не виконується.
А може б, працівники поліції подивились на це.

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
почесний громадянин 

м. Чорткова

Шановна редакціє!
Я, Бойчук Олег, пенсіонер, інвалід ІІ групи, зверта-

юсь до вас з наступного питання. 
Доволі часто доводиться звертатись у міську раду, 

аби отримати довідку про субсидію чи талони на про-
їзд. Перш ніж зайти у кабінет № 8, потрібно по-
долати п’ять сходинок. Самостійно без сторонньої 
допомоги цього зробити не можу, оскільки хворію на 
недугу опорно-рухового апарату.

Звернувся я у міську раду в травні минулого року з 
проханням встановити у фойє поручні. Невдовзі отри-
мав відповідь від в. о. міського голови п. Я.Дзиндри, в 
якому говорилося, що поручні будуть встановлені при 
проведенні ремонту фойє.

Минуло вже більше року. Встановлені нові поручні 
при вході в мерію, а у фойє поручень так і не має. Тож 
скільки часу потрібно, щоб їх встановити?

З повагою – Олег БОЙЧУК, пенсіонер, м. Чортків

З приводу описаної вище проблеми ми звернулися 
до в. о. міського голови, вищезгаданого п. Ярослава 
Дзиндри (міський голова В.Шматько на час нашого 
дзвінка перебував у відрядженні), котрий перш за 
все попросив вибачення за тимчасові незручності 
перед людьми з обмеженими фізичними можли-
востями, що відвідують мерію, а також додав, що 
поручні, як і пандус, обов’язково будуть встановле-
ні при здійсненні капітального ремонту фойє, під 
який передбачається залучення грантових коштів. 
Наразі виготовляється проектно-кошторисна доку-
ментація, згідно з якою передбачено й створення 
тут адміністративного центру, що координуватиме 
роботу з відвідувачами. Біля входу в міськраду вже 
споруджується пандус за європейським взірцем, з 
відповідним кутом нахилу тощо. Дійде черга й до 
фойє. Тобто це лише питання часу, доведеться трі-
шечки зачекати.

Запитував Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Нам пишуть

Коли будуть поручні у фойє міськради?

Схвильовано

За крок від смерті

Уже не раз і не два за нашої пам`яті асфальту-
валася ця одна з найстаріших і наймальовничіших 
вуличок нашого міста. Проте як не разом зі снігом 
зійде асфальт, то не пройде і півроку часу, як десь 
прорве каналізацію і знову перекопають дорогу. 
Схоже на те, що підхід до справи у нинішніх місь-
ких урядовців кардинально змінився. І хоч більше 
тижня частина вулиць Зеленої-Пітушевського була 
перекрита для проїзду, створивши цим певні не-
зручності для водіїв та пішоходів, робилося це за-
для корисної справи – аби повністю замінити водо-
провідно-каналізаційні та інженерні мережі. Коли 
це було завершено і замінені бордюри, нагнали су-
часної техніки і протягом вечора четверга – ранку 
п’ятниці минулого тижня було повністю встелене 
нове дорожнє полотно від магазину «Норма» аж до 
нашої редакції. За ходом робіт особисто слідкував 
сам міський голова Володимир Шматько, який по-
обіцяв заасфальтувати й наш перекопаний заїзд, 
коли прийде черга. 

З цим більш-менш зрозуміло, а ось коли дійдуть 
руки у власників до перекриття і оновлення фасаду 

старого приміщення по вул. Зеленій, 3, де понад 
півстоліття тому прописалася районка та краєзнав-
чий музей – поки що просвітку немає. В останні 
два роки за кошти з різних там державних фондів 
та співфінансування з місцевого бюджету встанов-
люються нові вікна і двері, замінюються покрівлі, 
утеплюються фасади в школах, лікарнях, клубних 
закладах тощо. Та менше з тим, кому там в голо-
ві якась редакція, мова йде про культурне наслід-
дя – музей, який як-не-як – є лицем будь-якого 
міста чи навіть містечка, яке себе поважає. Чомусь 
він завжди залишається поза увагою наших владних 
мужів, хоча для приваблення туристів відношення 
мало б бути куди іншим. І яке враження про наше 
місто винесуть приїжджі гості, зобачивши обдерту 
будівлю в самісінькому його центрі, що зветься кра-
єзнавчим музеєм. Хіба ми, подорожуючи Україною 
чи світом, не починаємо свою мандрівку з відвідин 
місцевого хранителя минувшини? Але то світ, а це 
– Чортків…

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Зелена асфальтується!
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Ціна питання

Жителі цього села сказали зайдам «А», та не 
сказали «Б». Ще у ХVІІІ ст. люди говорили: до-
брий пан віддасть корову, поганий – ніколи (це 
коли пасли худобу на панському полі). Люди до-
брі, не шукайте доброго пана! Бо теперішні наші 
пани набагато страшніші, ніж були за кріпосного 
права…

Слобідчанам слід було організувати власне 
громадське господарство на власній джуринсько-
слобідській землі і ніяких панів не шукати, бо 
ніхто про нас не подбає, крім нас самих.

Ми помилились на самому початку незалеж-
ності. Академік І.Юхновський, попрацювавши 
недовго в Кабінеті Міністрів, змушений був по-
дати у відставку, бо ті напрацювання лідерів Руху 
щодо розвитку Української держави, які охоплю-
вали майже всі сфери розвитку українського сус-
пільства, комуністичною владою, що лишилась 
на місці, не були почуті, а проігноровані. «Ми 
помилились, що послухали Л.Кравчука і не роз-
пустили Верховної Ради, обраної за часів УРСР 
в 1990 р.», – казав академік. А в ній діяла ко-
муністична більшість – «група 239» на чолі з 
О.Морозом. На місцях залишились всі чиновни-
ки і керівники. Навіть КДБ. Тільки назву зміни-
ли на СБУ.

Крім того, з Ізраїлю нахлинули «розумні люди» 
(як казав один із них: «…бо тут потрібні розумні 
люди»). Вони прибрали до своїх рук промислові 
підприємства, природні багатства, на черзі «при-
ватизація» землі, хоч і вона вже не належить де-
факто селянам. Ні, вони не грабували, вони ро-
били все за законом приватизації, який ухвалила 
Верховна Рада, за безцінь. При чому – з так зва-
ною «українською» владою, тією, що залишалась 
з часів УРСР, якій були добре відомі корупційні 
оборудки часів Брежнєва-Горбачова.

Ми були найбагатшою республікою Союзу, од-
нією з ядерних держав світу. А що маємо? Стоїмо 
з простягнутою рукою перед МВФ, тією світовою 
мафією, бо українські мільярди в офшорах на ра-
хунках олігархів та чиновників нашої олігархічної 
влади, яка створила ряд правоохоронних органів, 
що нібито борються з корупцією. Отакий пара-
докс: корупціонери борються з корупцією! Ко-
рупція процвітає далі, бо в державі діє закон кру-
гової поруки: одні затримують, інші відпускають, 
бо «свій» та з грошима. А людям – лише обіцян-
ки. Взимку до Тернополя приїхав віце-прем`єр 
Розенко і разом із губернатором С.Барною вий-
шов на телебачення та хвалиться, що понад 600 
тис. мешканців нашого краю поставив на коліна з 
простягнутою рукою за субсидіями.

Чомусь столична влада вважає людей, особли-
во селян, нижчого сорту, якими можна маніпу-
лювати, як їм хочеться. Іноді це їм вдається за 
допомогою олігархічного телебачення (іншого 
нема). Як з тими реформами.

Віками український селянин мав землю, навіть 
за часів кріпосного права, бо без землі селянин 
жити і розвивати своє господарство не може. Різ-
ні були часи, але кожне село мало свою землю. 
Зверніться в архіви Відня чи Львова і ви дізна-
єтесь, скільки моргів поля мав ваш прадід. Зараз 
в нашій незалежній державі, за яку боролись ві-
ками, селян фактично хочуть позбавити землі і 
цією недолугою земельною реформою.

Сільська біда почалась з часу виходу Указу 
Президента Л.Кучми від 3 грудня 1999 р. «Про 
невідкладні заходи щодо реформування колек-
тивних сільськогосподарських підприємств», 

коли замість колгоспів почали створюватись 
ПАП – приватні агропромислові підприємства. 
Вони й започаткували укладення договорів з 
власниками паїв. А власники паїв почали шукати 
«доброго пана». Так на наші плодючі землі на-
кинулись світові агропромислові компанії типу 
«Мрії», «Кернел» та ін. Так наша місцева влада 
позбулась права на колишню земельну власність 
села.

У справі конфлікту селян Залісся та агрохол-
дингу «Мрія» прокурор із Чорткова пояснив се-
лянам, що з 30 вересня (2016 р.) прокуратура по-
збавлена права представляти інтереси громадян в 
суді, а тому порадив самим звертатися до суду чи 
найняти адвоката. 

Отакої! Сиди, хлопе, і не рипайся! Така хитра 
наша столична влада.

Подібного нищення села не було ніколи, як 
зараз відбувається в нашій рідній державі. Зни-
щена сільська медицина, закриваються школи, 
бібліотеки, панує безробіття… Все робиться для 
того, щоб люди залишали село. Нам потрібно 
не купувати шкільні автобуси (яке благо уряду!), 
а відбудовувати школи, дитячі садки, рятувати 
село. Бо тільки село зберігає коріння своєї мен-
тальності, свою красу, мораль, добро, справед-
ливість, національні традиції. Село – фундамент 
нації.

За час незалежності понад 10 млн (!) українців 
покинули рідну землю. Коли 11 червня в столиці 
влаштували концерт з нагоди безвізу, мені було 
тривожно і страшно. Як змінились українці, як 
змінилась наша молодь за ті останні кілька років 
незалежності! Та більшість тих, хто був на кон-
церті, готові покинути рідну землю негайно.

Порівняймо молодь ХХ століття. Спеціально 
подаю документ з Хмельниччини, Віньковецько-
го району. 1951 рік. У доповідній записці КДБ 
наведені слова зі щоденника одного молодого 
підпільника ОУН Віталія Мельника: «…ось коли 
почала здійснюватись моя мрія, мрія стати ко-
рисним бійцем за свій рідний край». Молоді 
люди знали, на що йдуть, їх ніхто не примушу-
вав, вони не боялися ні катувань, ні тюрем, ні 
Сибіру. Вони готові були вмерти за рідний край, 
за Україну.

Якось прочитав в одному з видань: «Нещодав-
но я сказав своєму внукові: «Сашко, втікай з тієї 
злодійської держави світ за очі, бо тут ні до чого 
не доробишся, а будеш таким же жебраком, як 
твій дід». Народ зневірився в своїй державі! Це 
страшно! І мовчить...

Територіальну реформу робимо за зразком 
Польщі. А чому земельну реформу не робимо 
за їхнім зразком – фермерські господарства? Бо 
поляк своєї рідної землі чужинцям не віддасть! 
А наша влада робить так, як хоче МВФ. Раджу 
селянам розривати пайові угоди з різними па-
нами і утворювати фермерські господарства. Хто 
сам не може створювати фермерське господар-
ство, об`єднайтесь зі своїми фермерами. Повер-
тайте селу землю. Звертаюсь до обранців народу 
– депутатів усіх рівнів, сільських голів: будьте 
ініціаторами фермерського руху. Коли запрацює 
українське село, буде хліб, буде м`ясо і молоко, 
буде й гречана каша, буде робота, будуть дороги, 
буде Україна!

Роман КРИТЮК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»

ПРОДАЛИ ВСЕ...

Продали все: порти, заводи, шахти, 
Електростанції, збудовані до нас,
Всі свердловини з видобутку нафти 
І ті, з яких ще добувають газ.
Ліси продали, ріки і озера,
Закривши людям підступи до них 
За «рішенням громади», себто мера, 
Який повинен «думати за них»! 
Дійшло уже, як мовиться, «до точки»,
Продавши в селах ферми і ставки, 
Вже закривають школи і садочки,
Які колись позводили «совки»! 
Продали все, порядність, гідність, совість, 
Продали честь, вона вже не в ціні! 
Сумна якась виходить в мене повість, 
Ви думаєте, це вже «дно»? Та ні!!!
Їм захотілось ще й земельку нашу – 
Така багата здобич і легка!
І заварили вже в котлі державнім кашу, 
Зайнявши очі в бідного Сірка!
І вже «вангують» доморощені експерти,
За гроші і, напевно, немалі,
Що Україна буде просто стерта, 
Якщо не буде продажу землі...
Кому ж ви брешете, задрипанці продажні,
Кого ви хочете круг пальця обвести?! 

На перший погляд, всі такі поважні,
А придивитись – достоту глисти! 
Присмокчеться, що вже й не відірвати!
Якщо, панове, хочете землі,
То йдіть на схід за неї воювати,
А не грабуйте жителя в селі!
Земля належить усьому народу
І навіть тим, кого іще нема,
Українцям – продовжувачам роду! 
Так що дарма стараєтесь! Дарма!!!
Багато хто щиро вірить, що, коли буде введе-

но ринок земель сільгосппризначення, він зможе 
вигідно продати свій земельний пай і розбагаті-
ти... Дарма! Згадайте велику приватизацію май-
на Української держави, багато вас розбагатіло? 
Багато токарів, зварників, інженерів і цілих ро-
бітничих династій, які мали приватизаційні сер-
тифікати на сотні тисяч, стали співвласниками 
заводів чи фабрик? Багато?

Те саме планується і зараз! За існуючої пра-
вової системи чи, якщо хочете, відсутності сили 
права в Україні це призведе до повної руйна-
ції села, колиски українського духу, традицій і 
мови, бо міста вже давно «обрусіли». Ми втра-
тимо ідентичність, а разом із нею й державність.

Еміль ДУБРОВ
(Газета «Сільські вісті», 

подав Петро ГОЛІНАТИЙ)

Відновимо село – буде Україна
До написання цього матеріалу мене спонукала недавня публікація журналістів «Голосу 

народу» «Мрії» збуваються!» про організованість і стійкість селян Джуринської Слобідки.

Актуально

Поряд із виконанням державницької діяльності, захис-
ту інтересів у відносинах з іншими країнами, пошуком та 
залученням інвесторів у наш регіон народним депутатом 
України О.Барною спільно з головою облдержадміністра-
ції С.Барною у 2016 році було направлено фінансування 
на реконструкцію і ремонт освітніх, медичних, клубних 
закладів тільки нашого  району майже 7 мільйонів гри-
вень (!), що надійшли з державного фонду регіонального 
розвитку; понад 5 млн грн (!), що надійшли як субвенція 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціаль-
но-економічного розвитку окремих територій, та майже 
на 1 млн грн придбано обладнання і предметів довгостро-
кового користування. 

У травні ц. р. у Чортківський район за сприянням вище-
зазначеного народного депутата направлено 2,2 млн грн 
із державного фонду соціально-економічного розвитку. 
Розподіл коштів опрацьовувався разом із головою райдер-
жадміністрації М.Сташківим, депутатами обласної ради 
В.Градовим, В.Вислоцьким, Л.Біликом, В.Заліщуком, 
помічником народного депутата І.Красовським та депу-
татами районної ради від фракції на підставі проблем і 
пропозицій сільських громад, з котрими проводилися ба-
гаточисельні зустрічі.

Ці кошти будуть спрямовані на ремонт об’єктів соціаль-
но-культурної сфери сіл, а саме: капітальний ремонт даху 
клубу с. Шульганівка – 150 тис. грн; заміну вікон, дверей 
у Кривеньківській ЗОШ І – ІІ ступенів – 200 тис. грн; 
реконструкцію електричних мереж вуличного освітлення 
в селах Босири та Сокиринці – відповідно 25 і 30 тис. 
грн; капітальний ремонт ФАПу в с. Коцюбинчики – 320 
тис. грн; капітальний ремонт БК с. Сосулівка – 150 тис. 
грн; капітальний ремонт даху та частини фасаду будинку 
культури с. Ст. Ягільниця – 200 тис. грн; капітальний ре-
монт клубу с. Капустинці – 75 тис. грн; завершення бу-
дівництва спортивного залу Чортківської РК ДЮСШ по 
вул. Залізничній – 705 тис. грн; закупівлю комп’ютерів 
(17 шт.) для Чортківського КРЦПМСД – 140 тис. грн; 
капітальний ремонт БК у с. Скородинці – 205 тис. грн.

А також цього року за сприяння народного депутата 
України О.Барни та  голови облдержадміністарції С.Барни 
і депутатів обласної ради В.Вислоцького, В.Градового, 
Л.Білика та В.Заліщука з державного фонду регіонального 
розвитку розпорядженням Кабінету Міністрів України № 
310-р від 11 травня ц. р. було виділено 5 млн грн на важ-
ливі соціальні об’єкти Чортківського району, котрі від-
повідно до Державної програми на 20 відсотків повинні 
співфінансуватися і з місцевих бюджетів: 

До слова, районною державною адміністрацією з ураху-
ванням пропозицій сільських рад подано на розгляд Ка-
бінету Міністрів України інвестиційні програми і проекти 
регіонального розвитку району, що будуть реалізовуватися 
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на здійснення заходів щодо соціально-економіч-
ного розвитку окремих територій в розмірі близько 4 млн 
грн.

За інформацією 
Чортківської райдержадміністрації

Розвиток інфраструктури

Ми не забуваємо 
про найвіддаленіші 

наші села

№ Найменування 
інвестиційної 
програми і про-
ектів регіональ-
ного розвитку та 
їх місцезнахо-
дження, вид ро-
біт для проектів 
будівництва у 
2017 р.

К ошто -
р и с н а 
вартість 
об’єкта, 
тис. гри-
вень

Усього Коштів 
ДФРР

К о ш т і в 
місцевого 
бюджету

1 Реконструкція  
БК  с. Косів

944,589 944,589 755,671 188,918
(148,918-
р/р
(40,0 – 
с/р)

2 Р е к о н с т р у к -
ція  існуючого 
будинку по на-
данню платних 
послуг населен-
ню в с. Росохач

1243,119 1243,119 994,495 248,624
(98,624-
р/р
( 1 5 0 , 0 -
с/р)

3 К ап і т а л ь ний 
ремонт будинку 
культури (бу-
динку надан-
ня послуг) в с. 
Звиняч

297,892 297,892 241,764 56,128
(36,128-
р/р)
( 2 0 , 0 -
с/р)

4 Реконструкція  
будівлі (шатро-
вий дах) Чорт-
ківської ЦКРЛ 
у смт Заводське

2446,262 2446,262 1956,738 489,524

5 Р е к о н с т р у к -
ція  будівлі 
д ошк і л ь н о г о 
навчального за-
кладу с. Нагі-
рянка

1318,218 1318,218 1062,155 256,063
( р / р -
131,063
( 1 2 5 , 0 -
с/р)
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Цінності

Наше

У сім’ї полковника Владислава і лікаря-терапевта 
Елеонори зростали два сини. Обидва відмовилися 
продовжити військову справу батька,  мріяли про 
медичний фах. Старший Мар’ян, закінчивши ме-
дінститут, обрав спеціальність гінеколога, молод-
ший Роберт – стоматолога. 

Ще будучи студентом, Мар’ян закохався в сту-
дентку педагогічного вишу. 

Одного разу після лекцій йшов Мар’ян до трам-
вайної зупинки, і раптом – злива. Попереду бігла 
дівчина з парасолькою. Юнак, не спитавши дозво-
лу, чкурнув до неї під парасольку. Так і познайоми-
лися – Мар’ян і Аліна. Після закінчення інститу-
ту одружилися. Із першого дня роботи в молодого 
чоловіка «зав’язався роман» із акушеркою Іриною 
(працювали в одному кабінеті). Не дивлячись на те, 
що у кожного були сім’ї, їхній роман тривав 18 ро-
ків. Та коли доньці Мар’яна виповнилося повноліт-
тя, батько спакував валізи, сказавши дружині: «Не 
чекай на мене», поїхав із коханкою в інше місто для 
проживання. 

Коли Мар’ян заявив батькам про розлучення з 
Аліною, батько вигнав його з дому. Владислав, бо-
ляче сприйнявши синову звістку, потрапив до лі-
карні. А згодом сам їхав за сином, щоби вмовити 
його повернутися в сім’ю, та, на жаль… 

Доньки Ірини залишилися жити з рідним бать-
ком. Той згодом одружився, і в новій сім’ї народив-
ся син. 

Мар’яну та Ірині минуло вже по 40 років, а дітей 
спільних так і не було. 

На запитання матері: чому ж так (?), відповідав: 
«У нас уже діти є». – «Але ж спільних немає, – про-
довжувала Елеонора. – «Напевно тому, мамо, – від-
повідав син, – що дитина від Бога, а не від гінеко-
лога». 

Донька Мар’яна Оля, вступивши до інституту, 
згодом його залишила й подалася на роботу за кор-
дон (до Лондона). Батько вмовляв її повернутися й 
закінчити вуз, адже вона – єдина донька. Та дарма… 

Спливло кілька років. Оля повідомила рідним, 
що виходить заміж. Дідусь Владислав, на жаль, не 
дожив до цього щасливого дня внучки. Елеоно-
ра, Мар’ян з Іриною та молодший брат Роберт із 
сім’єю прибули на весілля. Елеонора була невтішно 
подивована тим, що Ірина наважилася приїхати на 
весілля, не знала, як поведе себе її невістка Аліна. 
Та материне серце охопила радість, коли Іра перша 
підбігла до неї, обняла й поцілувала. Бачила неві-
стку давно; тепер, за стільки років, вона стала ще 
кращою, привабливішою. 

Мар’ян запросив до танцю першу дружину; вони 
розмовляли, а Ірина сиділа насуплена й скоса по-
глядала на чоловіка. 

Після весілля молодята повернулися в Лондон. 
Через одинадцять місяців Оля сповістила радість – 
вона вагітна. Мар’ян турботливо запрошував доньку 
повернутися на Україну, щоби бути під його нагля-
дом, але вона відмовилася. У неї народилися двоє 
синочків – близнятка. Оля запросила батька на 
хрестини: «Приїжджай тільки з бабусею, Ірини не 
бери з собою. Не хочу, щоби твоя Ірина в черговий 
раз робила мамі боляче»… 

Ірина набралася нахабства й зателефонувала Олі, 
щоби висловити своє обурення щодо цього. Мар’ян 
із мамою полетів до Лондона. У молодого дідуся 
щастю не було меж, внучата так схожі на нього; 
адже і він з донькою – як дві краплі води. 

Якась мить – і наче прозріння прийшло до 
Мар’яна: що скаже внукам, коли підростуть, як по-
яснить, що він не з їхньою бабусею… Кажуть, до 
чоловіків розум приходить після 50-ти, ось і прий-
шов… 

Де житиме знову подружня пара: в місті студент-
ської юності (де Аліна – директор школи) чи там, 
де працює довгі роки Мар’ян? Хтозна… Головне, що 
вони знову разом. 

Мар’ян повідомив Ірині, що повертається до 
Аліни… 

І гадки не мала ота жінка-розлучниця, що все так 
повернеться. Спакувавши валізи, вона поверталася 
на свою вітцівщину. До кого?.. Батьки передчасно 
померли; у чоловіка – нова сім’я, а доньки більше 
горнуться до батька. 

Холодний вітер шмагав Іринине тіло, краплі дощу 
котилися впереміж із пекучими слізьми по обличчі, 
а в душі – пустка. Вкрадене щастя рано чи пізно все 
ж закінчується… 

     
Марія ПОЖАРНЮК, 

с. Кривеньке 

Вкрадене щастя... закінчується

Слідами історії

В архівній довідці Центрального Державного іс-
торичного архіву України м. Львова від 21 лютого 
2002 р. за № 63, що була надана члену Національної 
спілки краєзнавців України Юхиму Макотерському, 
йдеться: «…постановою Міністерства скарбу (фінан-
сів) від 23 квітня 1867 р. засновано скарбову дирек-
цію в Чорткові, яка розпочала свою діяльність 31 
липня 1867 р.». 

Будівля цієї скарбової дирекції була розташова-
на нижче теперішнього інституту підприємництва і 
бізнесу, а тоді – величної споруди окружного суду,  
там, де зараз знаходиться сквер Скорботи і Надії. 
За архітектурною красою і могутністю це була друга 
споруда нарівні з будівлею суду. 

На початку Другої світової війни будинок колиш-
ньої Скарбової дирекції був підірваний і спалений, 
адже став безперечним свідком жорстоких катувань 
енкаведистів над населенням. А в червні-липні 1919 
р. у цій будівлі перебувала Начальна Команда Га-
лицької Армії і Євген Петрушевич.

Ось витяги з публікацій на підтвердження вищес-
казаного:

Др. Степан Шухевич. Спомин з УГА (1918 – 1920) 
ІІ частина. Львів. Видавнича кооператива «Червона 
Калина». 1929 р.

«Якраз перед нашим наступом на Чортків зібрали-
ся були поляки перед будинком Окружної скарбової 
дирекції, в котрій перед тим була Начальна Коман-
да Галицької Армії» (с. 88).

«Дня 15 червня 1919 р. дістали ми підводу і – на 
Теребовлю, Копичинці, приїхали вечером до Чорт-
кова, де остановилися під той час Диктатор і НКГА. 

НКГА приміщувалася на другім поверсі будинку 
давньої Австрійської окружної скарбової дирекції. 
Перший поверх займав постепенно уряд Диктатора» 
(с. 100 – 101).

Євген Куртяк. «Спалені обози». 1993 р.
«Петрушевич тішився: на його очах, а він зали-

шився в Бережанах, в оперативному відділі почалось 
налагодження дисципліни, стало менше базікання 
– генерал Греков діяв вивірено, а далі запропонував 
перенести штаб армії для належної спокійної робо-
ти в Чортків. Петрушевич погодився і вони разом 
вирушили в це давнє просторе місто. Уряд і штаб 
зайняли будинок Австрійської скарбової дирекції: 
уряд перший поверх, штаб – другий» (с. 295).

Після Чортківської офензиви уряд і Диктатор знов 
переїжджають до Чорткова.

«…І Диктатор зі своїм урядом знов повернувся до 
Чорткова: зайняли знову ті ж апартаменти Австрій-
ської скарбової дирекції, туди ж повернувся і штаб 
армії» (с. 297).

«Не було труднощів довідатись, де, в якому домі 
перебував уряд Диктатора… Він стояв у гурті стар-
шин на подвір’ї дому Австрійської скарбової дирек-
ції» (с. 301).

І ось ще такий лист – з Львівського історичного 
музею, датований 19 серпня 2002 р. за № 230:

«Шановний п. Ю. Макотерський!
Нагадуємо також про вислані нами вам уривки зі 

«Споминів» С.Шухевича, які віддзеркалюють істо-

ричний факт перебування Президента ЗУНРЄвге-
на Шухевича, НКГА та уряду ЗУНР у червні-лип-
ні 1919 р. в Чорткові. Вони перебували в будинку 
Окружної Австрійської скарбової дирекції.

З повагою, директор музею (підпис) 
Б.Чайківський».

Дєдик О.Г. «Чортківська офензива», ч. І. Львів. Ви-
давництво «Астролябія», 2013 р., с. 232: 

«Зустріч політичного та військового керівництва 
Галичини, на якій вирішувалася дилема розгортати 
наступ чи переходити до оборони, відбулась, ймо-
вірно, вранці 13 червня 1919 р. у будинку колишньої 
фінансової дирекції в Чорткові» (с. 133).

На с. 132 поміщена фотографія частини вул. 
С.Бандери і будинку фінансової дирекції, в якій 11-
17 червня перебувала НКГА.

Мар’ян Старовський. «Люби і знай свій рідний 
край». Чортків. 2007 р. (с. 194).

Тут є фотографія будинку Окружної скарбової ди-
рекції і вказано: «У цьому будинку в червні 1919 р. 
перебував штаб УГА» (с. 130). 

Але є й цілком відмінна від усіх попередніх під-
тверджень думка: Я.Чорпіта. «Чортків». Історично-
краєзнавчий нарис». Київ. 1993 р., де йдеться: «Ко-
лишня тимчасова канцелярія Президента ЗУНР. В 
цьому будинку, що по вул. Шевченка, 36, у липні 
1919 р. містилася протягом кількох днів тимчасова 
військова канцелярія Президента ЗУНР Євгена Пе-
трушевича, що одержав у той час диктаторські по-
вноваження. Канцелярія містилася на другому по-
версі будинку. В решті приміщення був військовий 
госпіталь для січових стрільців, пізніше воїнів УГА. 
Після війни і до наших часів це житловий будинок» 
(с. 53).

Щодо останнього, виникає запитання, швидше 
етично-моральне: чи міг Диктатор поселитися там, 
де був госпіталь, де лежали хворі на тиф бійці?.. 
Якщо міг, то де документальні підтвердження як у 
випадку вище?..

Олександра ІВАНЦІВ,
 в. о. директора Чортківського міського 

комунального краєзнавчого музею

Щодо перебування Євгена Петрушевича 
в Чорткові у червні 1919 року…

На фасаді будівлі Чортківської міської ради встановлена меморіальна дошка, що свідчить про 
те, що у червні 1919 р. у Чорткові був Президент ЗУНР Є.Петрушевич. Давайте пройдемося 
історичними підтвердженнями, щоби прояснити, де саме в цю пору в далекому 1919-му перебував 
Уряд Петрушевича та він сам? І чому доволі часто при згадуванні про його перебування у нашому 
місті ми ведемо мову про будівлю Фінансової дирекції.

З ініціативою створення меморіалу виступають 
керівництво Колиндянської ОТГ, волонтери, не-
байдужі громадяни, земляки.

До слова, С.Кульчицький загинув 29 травня 2014 
р. у зоні ведення бойових дій у м. Слов’янськ До-
нецької області. Генерал знаходився у гелікоптері 
Мі-8МТ Національної гвардії України, що після 
розвантаження харчових продуктів і проведення ро-
тації особового складу на п’ятому блокпосту, повер-
таючись з гори Карачун, зазнав обстрілу, що вівся 
з лісосмуги. Катастрофа, спричинена пострілом із 
переносного зенітного ракетного комплексу, забра-
ла життя шістьох військовослужбовців.

На засіданні оргкомітету говорили про приблизну 
вартість спорудження меморіалу, необхідность на-
писання книги про всіх героїв Тернопілля, котрі бо-

ролися за вільну Україну, та військово-патріотичне 
виховання у школі.

– Наша мета, щоби приклад генерала Кульчиць-
кого надихав покоління українців на подвиг в ім’я 
Батьківщини, в ім’я жертовного служіння своїм 
життям розбудові нової могутньої держави, – за-
значив народний депутат України О.Барна.

Відтак, члени оргкомітету виїхали на місце, у с. 
Великі Чорнокінці, де планується зведення меморі-
алу, щоби висловити свої пропозиції та зауваження. 
Користуючись нагодою, візитери оглянули могилу 
воїнів УПА, в якій перезахоронені 5 повстанців і 
курінний УПА Петро Хамчук (Бистрий).

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

Пошанування пам`яті Героя-земляка
26 червня ц. р. народний депутат України О.Барна спільно з головою райдержадміністрації М.Сташківим, 

заступником голови РДА І.Віватом, за участі депутата обласної ради В.Заліщука провели виїзне 
засідання оргкомітету в Колиндянській сільській раді, що є центром об’єднаної територіальної громади, 
щодо створення меморіального комплексу Герою України генерал-майору Сергію Кульчицькому, на 
батьківщині його батьків у Великих Чорнокінцях.
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Різнобарв’ям заяскравів Чорт-
ків, зустрічаючи на площі ім. 
Героїв Євромайдану веселковою 
усмішкою винуватців торжества 
– випускників загальноосвітніх 
шкіл міста 2017 року. 

Пишається тобою, майбутнє 
України, наш рідний край! 

За результатами Державної під-
сумкової атестації учні-випускни-
ки (а їх – 140) шкіл Чорткова здо-
були 8 золотих і 3 срібних медалі; 
а загалом у районі – 250 школя-
рів закінчили 9 класів (із них 15 
отримали свідоцтво з відзнакою), 
атестати про повну загальну се-
редню освіту вручено 76-ьом ви-
пускникам, із них визначилися 
двоє учнів Білівської ЗОШ – 1 
золота медаль і 1 срібна.

За доброю українською тради-
цією на щасливу долю простели-

ли батьки своїм соколятам вишиті 
барвисті рушники, щоби заквіт-
чалося миром і спокоєм, добром і 

достатком, успіхами і здобутками 
на благо неньки України майбут-
нє окриленої юні.  

А всечесні отці з Божим бла-
гословенням на щасливу життє-
ву дорогу окропили випускників 
святою водою. 

Почесну місію – нагородження 
медалями – здійснив в. о. місь-
кого голови Ярослав Дзиндра, ра-
зом із тим вручивши відмінникам 
навчання подяки від Чортківської 
міської ради та пам’ятні сувеніри. 
До привітань долучилися і спон-
сори – представники туристич-
ної фірми «Поїхали з нами», які 
обдарували кожного з медалістів 
безкоштовною поїздкою до Льво-
ва.

І закружляла юнь поміж лагід-
них сонячних променів у бентеж-
ному прощальному вальсі… 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Володимира ТИХОВИЧА

«Хлопці, алярм! Гей, ставаймо!»
Це – віршова-

ні рядки пісні, що 
пізніше стала за-
кликом до бою, 
авторства уроджен-
ця с. Черкавщина 
Юліана Назарака, 
українського по-
ета, військовика, 
хорунжого легі-
ону Українських 
січових стріль-
ців, котрий поліг 
за Україну у віці 
23-х літ. До слова, 
пам`ятник славно-
му землякові стоїть 

не так далеко від оцього ось мосту, що в Черкавщині. 
А під мостом хтось з патріотів новітніх часів, коли, як 
у згаданій пісні, «наступають на три шляхи москалі 
на нас», вирисував ось таке зображення Кобзарево-
го лику – як символ-заклик. Воістину: Черкавщина, 
відколи й вона («родом» від 1453 року) – ще й яке 
патріотичне село!

 
ОБСЄ – у Чорткові

«Такий припаркований автомобіль нечасто побачиш 
у нашому місті» – ось так означив з`яву в середмісті 
Чорткова авто представництва місії ОБСЄ в Україні 
один із користувачів Інтернету (чиє й фото). З якою 
місією місія такої поважної організації (нагадаємо: 
ОБСЄ – це Організація з безпеки та співробітництва 
в Європі) втрапила до нас, пояснити нема спромоги, 
оскільки в жодному із джерел про це наразі не йдеться. 
Мабуть, проїздом… (Фото Богдана ІВАСІВА).

Для чистоти потрібна висота

Ось такий момент – миття панорамних вікон у бу-
дівлі зі суцільним склінням фасаду на вул. Шевченка в 
Чорткові, що вже кілька літ поспіль тішить око новітнім 
дизайном, нещодавно захоплено спостерігали містяни – 
декілька схвальних відгуків можна було прочитати й у 
Facebook. До виконання ось такої роботи власне про-
мисловими альпіністами зазвичай вдаються у великих 
бізнес-центрах. Вже «доріс» до цього й наш Чортків. 

Декор в овалі
Декоративні миски і тарелі – оздоблення кімнатних 

інтер`єрів зберігає народний музей історії с. Ягільни-
ця, зокрема родини Надії Моспан (ще від її прабаб-
ці), родин Михайла Рісного, Романа Чубатого, Надії 

Війтик, Марії 
Наумової, Гри-
горія Теребен-
ця, Марії Завій-
ської, де чудова 
гама барв, ви-
тонченість ма-
люнків, цікава 
квіткова флора. 
А художниця-
аматор Тетяна 

Побережна творить розпис таріль для декору вистав-
кової зали, де відбуваються засідання клубу «Музей-
ні зустрічі», виставки народних умільців і матеріалів 
з фондів музею. Меценатом Ігорем Ольшаковським 
недавно вдаровано таріль з Єрусалиму, а член музей-
ної ради Андрій Мацишин подарував миску, приве-
зену з Болгарії. (Інф. Степана БУБЕРНАКА).

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Усі, хто віком молодий і ду-
шею, насолоджувалися мистець-
кими талантами Чортківщини. 
Не зважаючи на спекоту, гуляння 
протягнулося до пізньої ночі.

У вітальному слові міського го-
лови Володимира Шматька ви-
окремилося: «…Вас – молодих, 
енергійних, талановитих, небай-
дужих людей – вирізняє підвище-
ний інтерес до життя, потреба в 
здобутті хорошої освіти, незалеж-
ність і самостійність, уміння ви-
значати для себе конкретну мету 
та прагнути її досягнути». 

А відтак із уст духівника о. 
Мар`яна Лемчука (голови комі-

сії у справах молоді Бучацької 
єпархії УГКЦ) злинуло Боже 
благословення на творення до-
бра заради миру на землі вкра-
їнській. 

Розважальна програма була 
різноманітною: пісні, танці, ви-
ступи акробатів і віртуозна гра 
інструментальних ансамблів. А 
зарядом найбільшого позити-
ву був виступ гурту (який став 
хедлайнером розважальної про-
грами) «Los Colorados» із Тер-
нополя.    

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото із сайту міської ради

Новинар Покоління ХХІ

У сув’язі радості і смутку – 
бентега літепла

Свято, коли межує дитинство і зрілість, коли барвистим перевеслом пов’язуються спогади та мрії, 
приходить, мабуть, до кожного з нас лише раз у житті. Випускний…

Відгомін свята

У мережках сонячної позолоти…
25 червня виокремилося з-поміж усіх вихідних веселково уквітчаною молодістю. Того дня на 

Співочому полі парку культури і відпочинку ім. І.Франка краяни святково відзначали День молоді.



Чи легше в гурті
Чи не найголовніше на часі 

– Тарнавка тепер перебуває 
під крилом об`єднаної терито-
ріальної громади – Колиндян-
ської. Тож через це в селі вже 
відсутня сільська рада. Нато-
мість є староство і замість ко-
лишнього сільського голови 
(по-народному війта) – вико-
нуючий обов`язки старости села 
(бо виборів як таких там досі 
не було). Однак осібно то той 
самий чоловік, що й раніш (на-
віть десять літ назад), – Михай-
ло Лісовий. Відбув дві каденції 
головою, тепер ось старостою, 
тож всі нюанси й тонкощі села і 
селян знає достеменно.

Новації періоду громади, 
отого прилучення Тарнавки 
до гурту, у відповідь на сув`язь 
наших надокучливих запитань 
викладає спершу. Сучасний 

дах дістав ось цей будинок – 
так, як і сільський ФАП, там 
ще замінено на енергозберіга-
ючі вікна та двоє дверей («а за 
свої гроші, певно, нічого би не 
годен був зробити», – конста-
тує). Наразі Тарнавка повніс-
тю освітлена (є півсотні ліх-
тарів) – «проект ми зробили 
завчасу, ще сільрадою». А ось 
щодо людського фактора… 

Зажура чи усміх?
 – Коли лиш прийшов на 

роботу – десять років назад, 
лиш голосуючих (на виборах) 
у нас було понад триста лю-
дей, – невесело каже староста. 
– Тепер всіх мешканців трис-
та. Цього року всього одне 
дитя й народилося…

Поменшало й школярів – 
в місцевій початковій школі 
лише восьмеро учнів. Цьо-
горіч був один «випускник»-
чотирикласник. Хоча загалом 
школярів налічується десь до 
25-ти: інші (переважно старші) 
доїжджають вчитися до сусідніх 
Давидківців. Дитсадка в селі 
давним-давно немає – ото в 
його колишньому приміщенні 
й «прописане» староство. На-
томість тарнавчан літнього віку 
немало: «У нас після 80 літ десь 
є зо сорок селян», – акцентує 

п. Лісовий. Про себе робимо 
висновок: направду село довго-
жителів! Принагідно дізнаємось 
ім`я найстаршої мешканки Тар-
навки – 96-літньої Ядвіги Не-
допитальської (розповідь про 
цю унікальну бабусю, котра, 
всупереч прізвищу, розповіла 
нам чимало цікавинок зі свого 
життєпису, – в наступній пода-
чі про Тарнавку).

Поміж розкішної (немов у 
Карпатах!) природи – навко-
лишні невисокі пагорби й кру-
тосхили заліснені і хвойною, й 
листяною деревиною – зручно 
повмощувались собі обійстя 
тарнавчан. Та, опріч дбайли-
во виплеканих садиб, гнітить 
око видиво закинутих, оброс-
лих буйнолистям нічийних вже 
осель – адже їх колишні меш-
канці – вже давненько небо-
жителі. Із загального числа 126 
дворів аж третина безмовні, без 
ознак життя.

Одна із видимих причин ось 
такої стезі – поступового ви-
мирання українського села – 
передовсім відсутність роботи. 
«Що, робота? – перепитує нас 
п. Михайло й провадить скруш-
но: – Переважно – заробітки, 
переважно – Польща. Є в Італії 
наші люди, є у Франції, сло-

вом, по всій Європі порозкида-
ні», – підсумовує з прикрістю. 

Ходить гарбуз по городу…
Селянські паї в Тарнавці 

переважно орендує ПАП «Об-
рій», де директором Степан 
Данилишин. А частково – ще 
й Григорій Данилишин, ко-
трий фермерує у Великих Чор-
нокінцях. Однак є й одноосіб-
ники – десь до 25-ти. Техніка 
для обробітку всіляка: і віялки 
новітні мають, й чотири ком-
байни наразі є в селі – про 
це наче аж з відчутним задо-
воленням інформує нас старо-
ста. І ще – що одноосібники 
переважно пшеницю сіють на 
своїх земельних паях, цукрові 
буряки вирощують – десь до 
десятка господарів: й по гек-
тару, й по 50-80 сотих (як хто). 
Лучаться в спілку, аби одне 
одному за потреби допомогти, 
витягнути. Солодкі корені на 
Озерянський бурякопункт зда-
ють – благо через поле – лиш 
п`ять кілометрів звідтіля.

Одразу за будинком старо-
ства, що сусідить з тамтешнім 
клубом і бібліотекою, де «про-
писана» й початкова школа, 
на селянських городах ось так 
хмільно цвіте багрянцем ква-
соля, та так багато! Виявляєть-
ся, майбутні плоди – вмісти-
лище стручків, що незабаром 
в`язатимуться, селяни охоче 
здають заготовачам. «Усе по-
троху садять в нас, – знову 
староста. – Навіть гарбузи. 
Хоча ґрунти й не найкращі – 
глинка…». 

Золоте руно роду
 Навідавши Закутину (де 

мешкає вже згадувана довго-
жителька, угледіли ми, було, 
як на зрошеній легким дощем 
оболоні пасуться коні – зго-
дом почули, що в тарнавських 
господах ось таких гривастих 
помічників 20 голів. А корів 
– двадцять п`ятеро, не надто 
численно з огляду на наявність 

пасовиськ, та таких соковитих! 
Означена тема знову спливла в 
часі відвідин господарства Ізи-
дора Малініна – тамтешнього 
вівчаря з довголітнім послуж-
ним списком. Чому так? – за-
питаєте. Бо той чоловік тру-
дився чабаном в колишньому 
колгоспі «Дружба» (воно єди-
не в районі на той час мало та-
кий профіль). Відколи колгосп 

розпався, тримає вівці вдома. 
І продукує вівчарство у спілці 
зі своїми трьома синами, ко-
трі, опріч того, мають й іншу 
роботу. Однак разом з батьком 
– у спільній господарській 

упряжі: «Сини прив`язані 
більше до землі, а я – до гос-
подарки, – пояснює п. Ізидор 
(на селі іменований Зіновієм). 
І конкретизує: – Вони пере-
важно орють, сіють, збирають 
врожай, бо обробляємо п`ять 
паїв». Овець в тій господі на-
разі 67 голів: 41 доросла та 16 
молоденьких. 

Як було пообіцяно старо-
стою наперед, ми не угледіли 
на оборі перед стайнею ко-
лишнього фермського містеч-
ка, як пасуться малінінські ві-
вці, – натомість там паслися 
розкішні коні різної масті. «Не 
випускаю на випас, щоби вов-
на не замокла від дощу, – роз-
тлумачив причину нашого не-
вдоволення щодо очікуваного 
видива овець господар. – Бо 
якраз стрижу», – втішив нас 
цілком не жданою, направ-
ду рідкісною змогою вгледіти 
таке дійство. Принагідно ми 
й дізнались, що вівці зазвичай 
скидають своє «золоте руно» 
раз на рік – аби за тиждень-
другий почати обростати знову 

(а живуть приблизно до 12-ти 
років). Що п. Малінін здає 
овечу шерсть (та ще й поба-
чили, яку дорідну!) заготова-
чам із Гуцульщини – для по-
дальшої переробки на ковдри, 
ліжники тощо. А ще загледіли 
у стайні темношкірих (та що 
там – зовсім чорних!), подеку-
ди – й смугастих свиноматок 
та поросят: їх утримування теж 

в плетиві господарських кло-
потів Ізидора Малініна. Доки 
гомоніли на виході зі стайні, 
біля господарського воза, при-
хистившись від дощу, що при-
пустився, було, чимдуж, – ді-
зналися ще й, що куток села 
отам навпростець іменується 
Криничками, бо їх таки там 
багато…

Чи ж те, що треба, ТеКо?
То нічого, що розшифро-

вується ця абревіатура по-
іншому – як Тернопільська 
кооперація. Однак указує ж 
перша половинка слова ви-
разно: мовляв, те, що й треба! 
Отже, аби дізнатись-подиви-
тись, як і чим живе кооперація 
в невеличкому селі, ми й за-
гостили до тамтешнього мар-
кету ТеКо. Магазин сучасний, 
просторий – здається, й зовні, 
і всередині відповідає ниніш-

нім стандартам. Там господи-
нею й сусідкою водночас (бо 
мешкає прямісінько навпроти) 
Люся Прокопович, і то – не 
рік-два, а вже цілих дванад-
цять. Тож запити односельців 
знає жінка достеменно. У бе-
сіді з нами була відвертою: з 
часу відкриття в селі ще однієї 
крамниці торгівля йде мляво. 
А може, конкуренція (звісно, 
чесна та здорова) – на користь 
споживачу, можливо, від цього 
селяни матимуть зиск?

Зустріли на зворотному шля-
ху й «прописаного» там буса, 
що курсує до Тарнавки п`ять 
разів щоденно – це теж певна 
риса цивілізації. Непогана, як 
видалось нам, риса, що й по-
твердив староста села.

А ось бесіду про духовні на-
чала, сакральні ознаки й зага-
лом витоки тієї щемної своєю 
принадливістю жменьки укра-
їнської землі залишаємо на 
наступну подачу – переповід-
ку наших вражень.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

5 липня. Тривалість дня – 16.17. Схід – 4.54. Захід – 21.11. Іменини святкують Зіна, Зеновій
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Тарнавка задивилася у літо
Вона – у літо, а ми – на неї, таку милу своєю вродою. Це невеличке, проте напрочуд 

мальовниче село журналістська бригада навідувала ось так «прицільно» рівно десять літ 
назад – влітку 2007-го. Чимало води проструменіло відтоді в Нічлаві, багато змінилося і 
в обличчі села…



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 
21.00 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА!!! 
15.35 Х/ф «Вiчнi таки» 
17.20 Театральнi сезони 
17.50 Вiкно в Америку 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Перша шпальта 
19.55 Вересень 
20.20, 02.10 Про головне 
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 Т/с «Байки Мiтяя» 
14.30, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.15, 21.15 Т/с «Свати 
- 6» 
22.20 Т/с «Пiзнє каяття» 
(16+) 
23.20 Х/ф «Любов з 
ризиком для життя» (16+) 

ІНТЕР
06.00 М/ф «Зачарований 
хлопчик» 
06.50, 20.00 «Подробицi» 
07.20, 13.50 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.15 «Орел i Решка. 
На краю свiту» 
10.00 Т/с «Тiльки не 
вiдпускай мене» (16+) 
15.20 «Чекай на мене» 
17.40 Новини 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.40 Т/с «Пiдземний 
перехiд» (16+) 
22.40 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 
00.30 Т/с «Чотири пори 
лiта» (16+) 

ТТБ
06.55 «Цей день в 
iсторiї» 
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
09.30 «У народному 
стилi» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.25, 20.30 «Смiємося- 
не здаємося» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Кобзар єднає 
Україну» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для 
батькiв» 
17.45, 19.40 Соцiальна 
реклама 
18.00 «Просто неба» 
18.15 «Азбука смаку» 
18.35 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Народний 
контроль» 
19.45 «Cучасник» 
20.00 «Iмена» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Земля-наш 
спiльний дiм» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
06.45, 09.15, 10.45 
Бадьорий ранок 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина 
країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Справжня цiна 
09.45 Про кiно 
09.55, 22.35 Добрi 
традицiї 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Межа правди 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 16.30 Т/с «Площа 
Берклi» 
09.55 Т/с «Епоха честi» 
11.40 Д/с «Орегонський 
путiвник» 
12.10 Д/с «Порятунок 
ферми» 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.30 Нашi грошi 
13.55 Т/с «Лiнiя захисту» 
15.20 Свiтло 
17.25 Хочу бути 
17.45 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 Слiдство. Iнфо 
20.20 Про головне 
21.50 Докудрама 
«Мисливцi за нацистами» 
22.40 Мегалот 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00, 01.00 
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, 02.05 ТСН
09.30 «Чотири весiлля - 2» 
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку 
- 6» 
12.40, 01.00 Т/с «Байки 
Мiтяя» 
13.45, 15.00, 20.15, 21.20 
Т/с «Свати - 6» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
22.20 Т/с «Пiзнє каяття» 
(16+) 
23.20 Х/ф «Нянь» (16+) 

ІНТЕР
05.30, 18.00, 19.00 
Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
06.25 Мультфiльм 
06.50, 20.00 «Подробицi» 
07.30, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.20 «Орел i Решка. 
На краю свiту» 
10.15 «Давай 
одружимося» 
12.10, 20.40 Т/с 
«Пiдземний перехiд» (16+) 
16.45 «Речдок» 
17.40 Новини 
22.40 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 
00.30 Т/с «Повернешся - 
поговоримо» 

ТТБ
06.45 «Слово Боже 
на кожен день» 
06.55 «Цей день 
в iсторiї» 
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
09.15, 21.00 «Тема дня» 
09.30 «Народна 
скарбниця» 
10.00 «Будьте здоровi» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
12.00 «Мiста твої, 
Житомирщино» 
12.10 «Proфесiонал» 
12.30 «Обереги» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.00 «Час змiн» 
18.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
18.45 «Бiржа працi» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «На часi» 
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 
Бадьорий ранок 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Євромакс 
08.30 Невiдома Україна 
08.55, 17.55 Добрi 
традицiї 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Магiя 
природи 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич 
13.00, 02.30 
О.Мальвинко, Т.Сава, 
концерт у Тернополi 
14.00, 01.00 Х/ф «Джок» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Українськi традицiї 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Формула здоров’я 
21.30 Смачна мандрiвка 
22.40 Х/ф «День батька» 

ICTV
05.35, 10.10 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
11.55, 13.20 Х/ф 
«Метеор» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.10 Т/с 
«Демони» 16+ 
17.55, 21.25 Т/с 
«Снайпер. Зброя 
вiдплати» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. 
Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
22.10 Х/ф «Пароль 
«Риба-меч» 16+ 
00.05 Х/ф «Колонiя» 18+ 
01.40 Провокатор 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Все буде 
смачно!» 
09.40 «Україна має 
талант!-7» 
12.00 «Мiстичнi 
iсторiї-2 з Павлом 
Костiциним» 
13.50 «Битва 
екстрасенсiв-14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.40 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.30, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночi 
04.45, 18.00 Абзац 
05.39, 06.55 Kids Time 
05.40 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
07.00 Т/с «Щасливi 
разом» 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.30 Х/ф «Тисяча слiв» 
16+ 
23.15 Х/ф «Пустун» 16+ 
01.10 Служба розшуку 
дiтей 
01.15 Х/ф «Морський 
пiхотинець» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50, 05.20 
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, 03.30 Зiрковий 
шлях 
10.50, 04.30 Реальна 
мiстика 
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с 
«Однолюби» 
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, 23.00 «Територiя 
обману» 
11.00, 22.00 «Вiн, Вона 
i телевiзор» 
14.55 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.45 Х//ф «Зубастий 
торнадо» (16+) 
19.30 «Зловмисники» 
20.15 Х/ф «Зубастий 
торнадо-2» (16+) 
02.00 Х/ф 
«Страченi свiтанки» 
03.30 «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, 16.30 Т/с «Площа 
Берклi» 
09.55 Т/с «Епоха честi» 
11.40 Д/с «Орегонський 
путiвник» 
12.10 Д/с «Порятунок 
ферми» 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.30 Слiдство. Iнфо 
13.55 Т/с «Лiнiя захисту» 
15.20 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 
20.20 Про головне 
21.50 Докудрама 
«Мисливцi за нацистами» 
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, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.40 Т/с «Байки Мiтяя» 
13.45, 15.00, 20.15, 21.20 
Т/с «Свати - 6» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
22.20 Т/с «Пiзнє каяття» 
(16+) 
23.20 Х/ф «Зовсiм 
не бабiй» (16+) 

ІНТЕР
05.35, 18.00, 19.00 
Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
06.25 Мультфiльм 
06.50, 20.00 «Подробицi» 
07.30, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.20 «Орел i Решка. 
На краю свiту» 
10.15 «Давай 
одружимося» 
12.10, 20.40 Т/с 
«Пiдземний перехiд» 
(16+) 
16.45 «Речдок» 
17.40 Новини 
22.40 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 
00.25 Х/ф «Все 
можливо» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
09.15, 21.00 «Тема дня» 
09.30 «Бiржа працi» 
09.40 «Мандри» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Надiя є» 
11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 
22.26 Погода.Анонси 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
11.45 «Крiзь 
призму часу» 
12.00 «Творчий портрет» 
12.30 «Весела мозаїка 
«Хутiрських музик» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «З народної 
криницi» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Всяка 
всячина: iнструкцiя з 
використання» 
18.15 «Сад. Город.
Квiтник» 
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+ 
06.45, 09.15, 10.45 
Бадьорий ранок 

13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Крихiтка Джиммi» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
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 Сiльський 
календар 
22.40, 03.55 Х/ф 
«Iржавий алюмiнiй» 16+ 

ICTV
05.00, 04.50 Дивитись 
усiм! 
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.35 Факти тижня. 100 
хвилин 
08.45 Факти. Ранок 
09.10 Спорт 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.10 Антизомбi 
11.10 Секретний фронт 
12.30, 13.20 Х/ф «Боєць» 
16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.40, 16.10 Х/ф 
«Загублений свiт» 16+ 
17.00 Х/ф «Парк 
юрського перiоду-3» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «Снайпер. 
Зброя вiдплати» 16+ 
22.25 Свобода слова 
00.20 Х/ф «Шосе смертi» 
16+ 
01.50 Провокатор 
04.30 Факти 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40 «Планета земля-2» 
09.40 Х/ф «Сестронька» 
11.35 «Україна має 
талант!-7» 
13.45 «Битва 
екстрасенсiв-14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.05 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.30, 22.45 
«Хата на тата» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.25 Зона ночi 
03.50, 18.00 Абзац 
04.49, 05.59 Kids Time 
04.50 М/с «Пригоди 
Кота в чоботях» 
06.00 Х/ф «Супер 8» 16+ 
08.15 Х/ф «Погоня» 16+ 
10.00 Х/ф «Новачок» 16+ 
11.45 Х/ф «Копи на 
пiдхопленнi» 16+ 
14.00 Х/ф «Пандорум» 
16+ 
16.00 Х/ф «Земля пiсля 
нашої ери» 16+ 
19.00 Ревiзор 
21.45 Страстi за 
Ревiзором 
00.30 Х/ф «Ломбард» 16+ 
02.20 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 05.00 
Сьогоднi 
09.15, 05.45 Зiрковий 
шлях 
11.00 Т/с «Бiлий налив» 
16+ 
14.45, 15.30 Т/с «Ласкаво 
просимо на Канари» 12+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Однолюби» 
23.30 Х/ф «Неймовiрний 
Халк» 16+ 
01.40 Профiлактика!!! 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 22.10 «Вiн, Вона 
i телевiзор» 
14.55 Х/ф «Дракано» 
16.45 Х/ф 
«Вiдкрите море: 
Новi жертви» (16+) 
19.30 «Зловмисники» 
20.15 Х/ф 
«Унiверсальний солдат - 
3: Новий початок» (16+) 
23.10 Т/с «Теорiя брехнi 
3» (16+) 
00.55 «Територiя 
обману» 
01.55 Х/ф «Богдан-
Зиновiй Хмельницький» 
03.55 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Ера 
бiзнесу 
06.30, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.25, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 16.50 Т/с «Площа 
Берклi» 
09.55 Д/ф «Секрети 
Вiльнюса» 
10.50 Т/с «Епоха честi» 
11.45 Д/с «Орегонський 
путiвник» 
12.10 Д/с «Порятунок 
ферми» 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
13.55 Т/с «Лiнiя захисту» 
15.20 Фольк-music 
16.20 Мистецькi iсторiї 
17.45 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 «Садовi 
скарби» 
19.55 Нашi грошi 
20.20 Про головне 
21.50 Докудрама 
«Мисливцi за нацистами» 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00, 01.00 
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, 02.05 ТСН
09.30 «Чотири весiлля - 2» 
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку 
- 6» 
12.40, 01.05 Т/с «Байки 
Мiтяя» 
13.40, 14.55, 20.15, 21.15 
Т/с «Свати - 6» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
22.20 Т/с «Пiзнє каяття» 
(16+) 
23.20 Х/ф «Хочу як 
Брiджет» (16+) 

ІНТЕР
05.35, 18.00, 19.00 
Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
06.30 Мультфiльм 
06.50, 20.00 «Подробицi» 
07.30, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.20 «Орел i Решка. На 
краю свiту» 
10.15 «Давай 
одружимося» 
12.10, 20.40 Т/с 
«Пiдземний перехiд» 
(16+) 
16.45 «Речдок» 
17.40 Новини 
22.40 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 
00.35 Т/с «Чотири пори 
лiта» Заключна (16+) 

ТТБ
06.45 «Слово Боже на 
кожен день» 
06.55 «Цей день в 
iсторiї» 
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
09.15, 21.00 «Тема дня» 
09.30 «Iмена» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.30 «Земля-наш 
спiльний дiм» 
11.25, 20.30 «Смiємося- 
не здаємося» 
11.30 «В об’єктивi ТТБ» 
11.45 «Просто неба» 
12.00 «Азбука смаку» 
12.20 «Cучасник» 
12.30 «Мандри Великим 
Лугом» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Proфесiонал» 
17.35 «Мiста твої, 
Житомирщино» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Енергоманiя» 
18.30 «Народна 
скарбниця» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
06.45, 09.15, 10.45 
Бадьорий ранок 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Сiльський 
календар 
08.05 Українськi традицiї 
08.30 Невiдома Україна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Магiя 
природи 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10, 21.50 Добрi 
традицiї 
12.15 Про кiно 
12.30, 20.30 Євромакс 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Секретарка» 
17.30 Смачна мандрiвка 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
21.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.35 Х/ф 
«Фiладельфiйський 
експеримент» 16+ 

ICTV
05.35, 20.20 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Бiльше нiж правда 
11.30, 13.20 Х/ф 
«Метеор» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Т/с «Володимирська, 
15» 16+ 
16.10 Т/с «Демони» 16+ 
17.55, 21.25 Т/с 
«Снайпер. Зброя 
вiдплати» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
22.10 Х/ф «Колонiя» 18+ 
23.55 Т/с «Лас-Вегас» 
16+ 
00.50 Х/ф «Шосе смертi» 
16+ 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Все буде смачно!» 
09.50 «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, 23.05 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.30, 22.45 «Вагiтна 
у 16» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+
18.00 Абзац 
 19.00 Супермодель по-
українськи 
21.30 Х/ф «Пустун» 16+ 
23.20 Х/ф «Новачок» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 09.15 Зiрковий 
шлях 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
10.50 Реальна мiстика 
12.50 Агенти 
справедливостi 16+ 
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Однолюби» 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
11.00, 22.00 «Вiн, Вона 
i телевiзор» 
15.05 Х/ф «Воїни-
охоронцi» (16+) 
16.55 Х/ф «Списаний» 
(16+) 
19.30 «Зловмисники» 
20.15 Х//ф «Зубастий 
торнадо» (16+) 
23.00 Т/с «Теорiя брехнi 
3» (16+) 
00.45 «Територiя обману» 
01.45 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 
03.00 «Облом.UA.» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 16.30 Т/с «Площа 
Берклi» 
09.55 Т/с «Епоха честi» 
11.40 Д/с «Орегонський 
путiвник» 
12.10 Д/с «Порятунок 
ферми» 
12.40, 21.30 Новини. Спорт 
13.30 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
13.55 Т/с «Лiнiя захисту» 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
17.25 Хто в домi хазяїн? 
17.45 М/с «Книга 
джунглiв» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
18.50, 22.50 З перших 
вуст 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.15 Д/с «Увесь 
цей джаз» 
20.20, 02.10 Про головне 
21.50 Докудрама 
«Мисливцi за нацистами» 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
00.25 Вiд першої особи 

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, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.40 Т/с «Байки Мiтяя» 
13.45, 15.00 Т/с «Свати 
- 6» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.15, 22.10 «Лiга смiху-2» 
00.05 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
05.35, 18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
06.25 Мультфiльм 
06.50 «Подробицi» 
07.30, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.20 «Орел i Решка. 
На краю свiту» 
10.15 «Давай 
одружимося» 
12.10 Т/с «Пiдземний 
перехiд» (16+) 
16.45 «Речдок» 
17.40 Новини 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Було у батька 
три сини» 
00.55 Х/ф «Грозовой 
перевал» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
09.15 «Тема дня» 
09.30 «Iз нашої 
вiдеотеки»(«Ой, на Iвана, 
ой, на Купала») 
10.00 «Що робити?» 
11.30 «Армiя 
нескорених» 
12.00 «Всяка всячина: 
iнструкцiя 
з використання» 
12.30 «Вiнтаж» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Актуальне 
iнтерв’ю» 
18.00 «Степовики» 
18.30 «ПрофStyle» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

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

07.35 Слiдство.Iнфо 
08.00 У фокусi Європа 
08.30, 17.30 Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Магiя природи 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 Українськi 
традицiї 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Уроки 
водiння» 
17.00 Магiя природи» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Сiльський календар 
20.40 Про кiно 
21.50 Добрi традицiї 
22.35 Х/ф «Тихий плач» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Iнсайдер 
11.30, 13.20 Х/ф «Змiї на 
борту лiтака» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.10 Т/с 
«Демони» 16+ 
17.55 Т/с «Снайпер. 
Зброя вiдплати» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Т/с «На трьох» 
00.30 Х/ф «Сфера» 16+ 

СТБ
05.50 Х/ф «Аварiя - дочка 
мента» 
07.45 Х/ф «Я тебе 
кохаю» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Х/ф «Двi iсторiї про 
кохання» 
20.40, 22.35 Х/ф «Не 
пiдганяй кохання» 
23.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.40, 18.00 Абзац 
06.39, 07.55 Kids Time 
06.40 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
08.00, 19.00 
Супермодель по-
українськи 
21.45 Х/ф «Мiльйонер 
мимоволi» 16+ 
23.40 Х/ф «Вкрадене 
побачення» 16+ 

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, 00.00 Т/с 
«Однолюби» 
23.20 С/р «Слiдами 
Грантоїдiв. Частина 2» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Територiя 
обману» 
10.00 «Роби бiзнес» 
10.40 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
15.00 Т/с «Загублений 
свiт» 
16.50 Х/ф «Земний 
Апокалiпсис» (16+) 
19.20 Х//ф «Зубастий 
торнадо 3» (16+) 
21.05 Х/ф «Вуличний 
воїн» (16+) 
22.55 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC» 
01.15 «Нишпорки» 
01.40 «Цiлком таємно» 
02.05 Х/ф «Чорна 
долина» 
03.35 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00 У просторi буття 
06.35 Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.05 Смакота 
08.30, 23.00 Свiт on line 
09.00 М/с «Пiп вiдкриває 
свiт» 
09.50 М/с «Легенда про 
Бiлоснiжку» 
10.45 Хто в домi хазяїн? 
11.10 Хочу бути 
11.50 Фольк-music 
13.05 Докудрама 
«Мисливцi за нацистами» 
16.50 Д/ф «Колажi» 
17.30 Книга.ua 
18.00 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
19.20 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
06.00, 19.30 ТСН
06.35 «Грошi» 
07.50, 23.15 «Свiтське 
життя» 
08.50 Х/ф «Кохання 
неждане надiйде» (16+) 
12.40 Т/с «Пiзнє каяття» 
(16+) 
16.30, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка- 
2017» 
20.15 «Знай наших» 
00.15 «Лiга смiху 2» 

ІНТЕР
06.00 М/ф «Дюймовочка» 
06.25 Х/ф «Самотня 
жiнка бажає 
познайомитись...» 
08.15 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком» 
10.00 Док.проект «Лiя 
Ахеджакова. Маленька 
жiнка у великому кiно» 
11.00 Х/ф «Службовий 
роман» 
14.10 Т/с «Вузький мiст» 
18.00, 20.30 Т/с «Двi долi. 
Нове життя» (16+) 
20.00 «Подробицi» 
00.15 Х/ф «Найкраще в 
менi» 

ТТБ
06.45 «Слово Боже 
на кожен день» 
06.55 «Цей день 
в iсторiї» 
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «Удосвiта» 
09.30 «Степовики» 
09.45 «Смакота» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Думки вголос» 
11.00 «Назбиране» 
11.30 «Arte, viva!» 
12.00 «Театральнi 
зустрiчi» 
16.00 «Не перший 
погляд» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Живi сторiнки» 
17.20 «Зелений Бум» 
18.15 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
18.30 «Дорогою 
додому...» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.45 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
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 Про кiно 
06.15, 11.00 Про нас 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Божi корiвки» 
08.55, 19.55 Добрi 
традицiї 
09.00 Час-Tайм 

09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 Слiдства. Iнфо 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 
11.30 Майстер-клас 
iз Наталкою Фiцич 
12.00, 02.30 Євромакс 
12.30, 00.30 Х/ф 
«Арарат» 16+ 
14.30 Мультфiльм 
14.50 Х/ф Дитяче кiно. 
«Чарiвник Ла-ла» 
16.30 Дiм книги 
17.00, 23.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 У фокусi Європа 
20.10, 03.00 Галицький 
мунiципальний камерний 
оркестр. Концерт 
популярної музики 
21.10 Х/ф «Дiвчина моїх 
страхiть» 16+ 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
06.10 Дивитись усiм! 
07.05 Без гальм 
08.00 Я зняв! 
08.55 Т/с «На трьох» 
11.55, 13.00 Х/ф 
«Чорнильне серце» 
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «Сфера» 16+ 
16.45 Х/ф «Пiк Данте» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «РЕД» 16+ 
22.05 Х/ф «РЕД-2» 16+ 
00.10 Х/ф «Сповiдь 
небезпечної людини» 16+ 

СТБ
06.05 «Все буде добре!» 
08.05 «Караоке 
на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.50 «Хата на тата» 
12.50 «Вагiтна у 16» 
14.50 Х/ф «Двi iсторiї 
про кохання» 
16.50 Х/ф «Не пiдганяй 
кохання» 
19.00 Х/ф «Вiтер 
в обличчя» 
22.50 Х/ф 
«Спортлото-82» 
00.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 06.49 Kids Time 
05.35 М/с «Пригоди 
Кота в чоботях» 
06.50 Супермодель 
по-українськи 
09.20 Ревiзор 
12.10 Страстi 
за Ревiзором 
15.00 Х/ф «Бумеранг» 
17.20 Х/ф «Золоте дитя» 
19.15 Х/ф «Знайомтесь: 
Дейв» 
21.00 Х/ф «Без вiдчуттiв» 16+ 
22.50 Х/ф «Скаути проти 
зомбi» 18+ 
00.35 Х/ф «Ломбард» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.15 Зiрковий шлях 
08.40 Т/с «Однолюби» 
13.50, 15.20 Т/с «Кров не 
вода» 16+ 
17.50, 19.40 Т/с 
«Янгол у серцi» 
22.50 Х/ф «Намисто» 16+ 
00.50 Реальна мiстика 

2+2
08.00 «Зловмисники» 
10.40 Д/п «Помста 
природи» 
13.30, 01.00 «Цiлком 
таємно» 
14.00 «Вiн, Вона 
i телевiзор» 
17.15 Х/ф «Вуличний 
воїн» (16+) 
19.00 Х/ф «Унiверсальний 
агент» (16+) 
20.45 Х/ф «Воїн ушу» (16+) 
22.15 Х/ф «Нiндзя» 
Черв. Круг 
00.00 «Територiя 
обману» 
01.30 «Люстратор 7,62. 
Прокляття системи» 
01.55 Х/ф «Захар Беркут» 
03.30 «Облом.UA.»

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.35 На слуху 
07.05 Вiд першої особи 
07.25 Життєлюб 
08.10 Смакота 
08.45, 23.00 Свiт on line 
09.00 Д/с «Скарби 
та смертельнi 
таємницi морiв» 
10.00 Х/ф «Мадам 
Нобель» 
12.00 Театральнi сезони 
12.30, 01.20 Д/с «Блюз. 
Мартiн Скорсезе 
представляє» 
14.30 Мистецькi iсторiї 
14.45 Фольк-music 
15.50 Перший на селi 
16.35 Х/ф «Милий друг» 
18.30 Х/ф «Королiвський 
генерал» 
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
06.00 Х/ф «Кохання 
неждане надiйде» (16+) 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.10 «Розсмiши комiка- 
2017» 
11.10, 12.10, 13.10, 
14.00, 15.00, 16.00 «Свiт 
навиворiт: Камбоджа» 
17.00, 18.30 «Свiт 
навиворiт - 8» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Бiженка» 
(12+) 
01.15 Х/ф «Одержимiсть» 
(16+) 

ІНТЕР
05.30 М/ф «Дикi лебедi» 
06.25 Х/ф «Артист iз 
Коханiвки» 
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 «Зразковi 
родини» 
14.10 Х/ф «Службовий 
роман» 
17.30, 20.30 Т/с «Двi долi. 
Нове життя» (16+) 
20.00 «Подробицi» 
00.00 Т/с «Вузький мiст» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «У свiтi захоплень» 
09.30 «Живi сторiнки» 
09.45 «Кулiнарiя 
вiд Андрiя» 
10.00 «Панорама подiй» 
11.00 «Учнiвський 
щоденник» 
11.30 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.45 «Зелений Бум» 
12.15 «Дорогою 
додому...» 
16.00 «Поклик таланту» 
17.30 «Не перший 
погляд» 
18.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
18.45 «Добрий господар» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Iз нашої 
вiдеотеки» 

TV-4
06.00 Х/ф «Божi корiвки» 
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 Х/ф Дитяче 
кiно.»Чарiвник Ла-ла» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я 
15.30 Євромакс 
16.20 Слiдство. Iнфо 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
20.00, 01.00 Огляд 
свiтових подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Святковi 
велоперегони» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
06.00 Т/с «Код 
Костянтина» 16+ 
08.30 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
12.10, 13.00 Х/ф 
«Пiк Данте» 
12.45 Факти. День 
14.25 Х/ф «РЕД» 16+ 
16.40 Х/ф «РЕД-2» 16+ 
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
20.30 Х/ф «Людина 
листопада» 16+ 
22.45 Х/ф «Iнтереси 
держави» 16+ 
00.40 Х/ф «Одинак» 16+ 

СТБ
07.05 «Все буде добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.20 «Караоке на 
Майданi» 
12.15 «Планета земля-2» 
13.20 Х/ф «Вiтер 
в обличчя» 
17.10 Х/ф 
«Спортлото-82» 
19.00, 02.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.40 «Я соромлюсь 
свого тiла-3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.13, 09.59 Kids Time 
07.15 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
10.00 Х/ф «Дрiллбiт Тейлор. 
Школа виживання» 
12.00 Х/ф «Тисяча слiв» 16+ 
13.50 Х/ф «Мiльйонер 
мимоволi» 16+ 
15.50 Х/ф «Знайомтесь: 
Дейв» 
17.40 Х/ф «Без вiдчуттiв» 16+ 
19.15 Х/ф «Будинок 
з приколами» 
21.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+ 
23.00 Х/ф «Якщо твоя 
дiвчина - зомбi» 18+ 
00.50 Х/ф «Скаути проти 
зомбi» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Сьогоднi 
07.30 Зiрковий шлях 
08.10 Т/с «Однолюби» 
15.00 Х/ф «Намисто» 16+ 
17.00, 20.00 Т/с 
«Волошки» 16+ 
19.00 Подiї тижня 
21.45 Т/с «Кров не вода» 16+ 
01.10 Реальна мiстика 

2+2
06.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
Пряма трансляцiя 
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
16.00 Х/ф «Земний 
Апокалiпсис» (16+) 
17.40 Х/ф «Воїн ушу» 
(16+) 
19.05 Х/ф «Мiчений» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Полiцейськi» 
(16+) 
22.55 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.15 Х/ф «Чуваки i 
дракони « (16+) 
03.05 Х/ф «Вишневi ночi» 
04.30 «Облом.UA.» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Варто навчитися довіря-

ти своїй інтуїції. Не плануй-
те зайвого навантаження на 
роботі. Не форсуйте події 
та не намагайтеся робити 
десять справ одночасно. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Не буде зайвим, якщо 

ви прислухаєтеся до порад 
друзів і колег по роботі, яким 
ви довіряєте. Графік роботи 

може стати дуже напруже-
ним, постарайтеся не занад-
то втомитися до цього часу. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Уникайте кардинальних 
змін у будь-якій своїй діяль-
ності. Ваша цілеспрямова-
ність дозволить досягти не-
можливого. 

РАК (22.06-23.07)
Надходить сприятливий пе-

ріод на багатьох ділянках і на-

прямках вашого життя. На вас 
чекає успіх, що дозволить вам 
працювати з легким серцем. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
З’явиться можливість проя-

вити свої найкращі якості. На-
віть власники найскладнішого 
характеру будуть милими та 
покажуть себе з кращого боку. 

ДІВА (24.08-23.09)
Постарайтеся бути пунк-

туальні та не спізнюйтеся на 

роботу. Будьте відкриті для 
навколишніх, намагайтеся по-
водитися щиро з усіма, з ким 
доведеться спілкуватися. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Займайтеся тільки тими 

справами, які вже розпочаті і 
вимагають продовження. Це 
принесе атмосферу легкості та 
невимушеності – радійте життю 
і постарайтеся підтримувати 
гармонію. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Тиждень пройде легко і 

приємно. Роботи буде бага-
то, але вона виявиться ціка-
вою та високооплачуваною, 
це додасть вам сил і енергії. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Впорядкуйте всі докумен-

ти, це у вас вийде легко та 
успішно. Можна також розра-
ховувати на розумну підтрим-
ку і допомогу колег. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01) 
У вас з’явиться шанс 

надолужити упущені мож-
ливості на роботі. Ви змо-
жете проаналізувати, як 
розвертаються ваші від-
носини з людьми. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Бажано стежити за сво-

їми висловлюваннями, бо 
можете бути надміру ба-
лакучі, а це не приносить 

користі. Нестандартний 
підхід до вирішення ро-
бочих проблем дасть по-
зитивний результат. 

РИБИ (20.02-20.03)
Вам доведеться ухва-

лювати важливі рішення 
та пожинати їх плоди. 
Ваше заповітне бажан-
ня здійсниться, тільки 
самі ж не заважайте 
долі. 

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Формула здоров’я 
08.30 Невiдома Україна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Магiя 
природи 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Соло 
13.00 А. Оленин та 
симфонiчний оркестр 
Тернопiльської 
фiлармонiї 
14.00 Х/ф «Думки сторiн» 
16+ 
15.45, 20.25 Добрi традицiї 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Слiдство. Iнфо 
20.30 У фокусi Європа 
21.30 Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич 
22.35 Х/ф «Справжнє 
кохання» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Секретний фронт 
11.50, 13.20 Х/ф «Пароль 
«Риба-меч» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.10 Т/с 
«Демони» 16+ 
17.55, 21.25 Т/с 
«Снайпер. Зброя 
вiдплати» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
22.10 Х/ф «Змiї на борту 
лiтака» 16+ 
00.20 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.00 «Україна має 
талант! Дiти» 
12.00 «Мiстичнi iсторiї-2 
з Павлом Костiциним» 
13.50 «Битва 
екстрасенсiв 14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 00.35 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.30, 22.45 «Я 
соромлюсь свого тiла-3» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.45, 18.00 Абзац 
05.39, 06.55 Kids Time 
05.40 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
07.00 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
19.00 Супермодель 
по-українськи 
21.25 Х/ф «Золоте дитя» 
23.15 Х/ф «Бумеранг» 

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 «Однолюби» 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 00.25 «Територiя 
обману» 
11.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
15.00 Т/с «Загублений 
свiт» 
16.50 Х/ф «Зубастий 
торнадо-2» (16+) 
19.20 Х/ф «Поганий 
лейтенант» (16+) 
21.50 Х//ф «Зубастий 
торнадо-3» (16+) 
23.35 Т/с «Теорiя брехнi 
3» (16+) 
02.25 Х/ф «Двiйник» 
03.35 «Облом.UA.» 
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Ваше здоров’яФутбол

ХВОРОБ – «ТОРБА»
Прогресуюча стенокардія, гострий коронарний син-

дром, нестабільна стенокардія з порушеннями ритму 
серця, гіпертензивна артеріальна криза, гострий міокар-
дит, ендокардит, кардіоміопатія – це далеко не повний 
перелік серцево-судинних хвороб, що вкорочують вік 
мешканців району. Серце – головний орган системи кро-
вообігу, яка забезпечує постачання поживних речовин і 
кисню клітинам усього організму, своєрідний «мотор», 
збої в роботі якого можуть порушувати функції головно-
го мозку, органів зору, слуху, внутрішніх органів тощо.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ТИСКОМ
У так званій групі ризику перебувають пацієнти з під-

вищеним артеріальним тиском, які не дотримуються 
приписів лікарів щодо постійного застосування препара-
тів, що знижують тиск. Кожна людина, досягши 40 ро-
ків, має чітко знати рівень свого артеріального тиску і 
рівень загального холестерину, хоча би раз на рік робити 
електрокардіограму, щоби мати змогу виявити початкові 
прояви хвороби. Важливим є й режим дня. Людина зі 
схильністю до підвищеного тиску має спати 8-9 годин на 
добу і повинна відпочивати вдень.

ПАЛІННЯ Й ІНФАРКТ
Одним із факторів ризику, що сприяє виникненню ін-

фаркту міокарда, є паління. Під дією нікотину серце ви-
конує до 15 тисяч зайвих скорочень за добу! Серед паці-
єнтів, які перенесли інфаркт міокарда, більшість – затяті 
курці. І якщо після першого інфаркту людина не хоче 
позбавитися цієї шкідливої звички, то через три роки по-
вторний інфаркт гарантований!

Цікаві факти про серце
 – Людське серце починає битися й виконувати свої 

функції на 21 день після зачаття.
– У здорової людини частота серця – 72 удари на хви-

лину. За один день серце робить 100 тис. ударів, а за рік 
– більше 36,5 млн.

– Щодня серце виробляє такий обсяг енергії, якого 
має вистачити для переміщення 20 вантажних машин на 
відстань 32 кілометри.

ВАГА МАЄ ЗНАЧЕННЯ
До проблем, що можуть спричинити інфаркт міокарда, 

відноситься й надмірна вага тіла, переїдання й ожиріння. 
Ожиріння часто супроводжується підвищеним артеріаль-
ним тиском, як правило, виникає ще й цукровий діабет, 
який суттєво ускладнює перебіг ішемічної хвороби сер-

ця. Тож стежте за вагою, контролюйте свій індекс маси 
тіла. Зробити це просто – відніміть від показника росту 
сто і отримаєте потрібну вагу. Тобто, якщо людина має 
зріст 172 см, то вона повинна важити приблизно 72 кг, 
жінкам можна відмінусувати ще 5-6 кг, але не більше.

Поширене явище, що призводить до інфаркту – над-
мірне вживання алкоголю. Це проблема, в якій пацієнти 
ніколи не зізнаються. Тим, хто любить чаркування, слід 
знати, що продукти розпаду алкоголю мають властивість 
через декілька днів провокувати різке підвищення тиску.

БІГОМ ВІД ХВОРОБИ
Малорухомий спосіб життя – також один із «вину-

ватців» інфаркту. Для нормальної роботи серця ходити 
пішки – неймовірно корисно! Здорова людина має про-
ходити приблизно 10 км упродовж доби. А ще бажано 
підніматися сходами пішки. Копи людина рухається, 
працюють усі її м’язи, всі судини, покращується крово-
обіг, не утворюються тромби. Зранку треба зробити за-
рядку, пострибати, побігати тощо.

ПОСМІШКА ЗАМІСТЬ ПІҐУЛКИ
Ще одна порада (вона може здатися вам дивною, однак 

є досить ефективною) – частіше посміхайтеся і радійте 
життю. Відчуття щастя – це ліки для серця: розріджуєть-
ся кров, знижується рівень гормону стресу. Уникайте і 
не провокуйте психоемоційних стресів, самі не зліться й 
не сваріться, бо це може завдати шкоди вашому серцю.

Словом, ведіть здоровий спосіб життя, тоді й ваше сер-
це, і ви самі будете здорові, сповнені енергії та завзяття 
до глибокої старості. 

Олександр ЛИТВИНЕНКО, лікар-кардіолог

Хвороба Лайма (Lyme Borreliosis) викликається бактері-
єю Borrelia і передається при укусах інфікованих кліщів.

Симптоми хвороби Лайма включають високу темпера-
туру, озноб, біль голови, втому, м’язовий і суглобовий 
біль. У місці укусу кліща часто з’являється висип, який 
поступово утворює пляму з блідим центром, перш ніж 
перейти на інші частини тіла. За відсутності лікування 
інфекція може перейти на суглоби, серце і центральну 
нервову систему. Впродовж 2-х років може розвинутися 
артрит.

На території нашого району щорічно реєструються ви-
падки хвороби Лайма. У порівнянні з попереднім 2016 
роком їх кількість зросла на 60 відсотків.

За результатами лабораторних досліджень кліщів, зня-
тих з людей, кожен восьмий зразок у минулому році був 
позитивним на іксодовий кліщовий бореліоз.

У профілактиці хвороб, що передаються через укус 
кліща, важливим є особистий захист від їх нападу. При 
відвідуванні зелених, лісопаркових зон, де можуть бути 
кліщі, рекомендується:

1. Одягатись в світлий однотонний з довгими рукава-
ми, який щільно прилягає до тіла, одяг. Голову покрити 

головним убором.
2. Користува-

тись засобами, що 
відлякують кліщів 
( р еп ел ен т ами ) . 
Препарати купу-
вати в аптечній 
мережі, наноси-
ти відповідно до 
інструкції. При 
виникненні алер-
гічних реакцій не-
обхідно звертатись 
до лікаря.

3. Проводити під 
час прогулянки само- та взаємоогляди через кожні 2 го-
дини та ще раз вдома. Особливо ретельно потрібно об-
стежувати ділянки тіла, покриті волоссям.

4. Вдома одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх 
оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати 
цей одяг біля ліжка чи спати в ньому.

5. Якщо разом із вами на природі перебували ваші до-
машні улюбленці, їх теж слід оглянути на наявність клі-
щів до того, як впустити до помешкання.

Будьте обережними і тоді відпочинок на природі зали-
шить тільки приємні спогади!

Оксана ГРИЦИНА, 
лікар-епідеміолог Чортківського міськміжрайонного 

відділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр 
МОЗ України»

Чемпіонат області. Вища ліга. 
Пропущений матч 1-го туру

ФСК «Кристал» Чортків – 
ФК «Кременець-Академія» – 7:1

25 червня. Чортків, стадіон «Кристал», 
300 глядачів. Голи: Різник, 2; Тарабалка, 4; 
Войцещук, 35, М.Когут, 40; І.Когут, 56, 
Михальчук, 79. Гайковий, 86 – Турчин, 59.

Після сезону, проведеного в Аматор-
ській першості України, де наша команда 
виступала під назвою «Чортків-Педуні-
верситет», здається, на обласному рівні 
чортківчанам нічого робити. Мабуть, кре-
менецькі футболісти підсвідомо передчу-
вали щось недобре, дещо припізнившись 
на матч, який з цієї причини розпочався 
на 25 хвилин пізніше. Проте ще далеко 
не кожен гравець спробував доторкну-
тися до м’яча, як уже рахунок змінився 
на користь господарів поля. Йшла лише 
четверта хвилина гри, а на табло засві-
тилися приємні для місцевих уболіваль-
ників цифри – 2:0. Наших хлопців цього 
червневого недільного дня було не стри-
мати. Навіть з трибун було помітно, що 
вони куди майстровитіше розпоряджали-
ся м’ячем від своїх опонентів, запропо-
нувавши для тих швидкісний темп гри. 
Особливо активними були фланги, де 
спринтерською швидкістю відзначалися 
брати Когути, не раз залишаючи позаду 
себе зніяковілих оборонців суперника. 

Долю матчу було вирішено ще у пер-
шому таймі, коли чортківчанам ще двічі 
вдалося відзначитися. У другому тай-
мі вони дещо збавили оберти, провівши 
ряд замін. Та все одно зуміли забити три 
м’ячі, дозволивши супернику провес-
ти єдиний гол престижу. (Що цікаво, у 
складі команди  господарів відзначилися 
одразу сім гравців). Ця перемога довзо-
лила «Кристалу» вийти на другий рядок 
турнірної таблиці. Однак, демонструючи 
стовідсотковий результат набраних очок, 
маючи кілька ігор у запасі, перше місце – 
лише питання часу.

Кубок області. 1/4 фіналу. 
Перший матч

«Агрон-ОТГ» Великі Гаї – 
ФСК «Кристал» – 2:1

27 червня. Стадіон с. Великі Гаї. Голи: 
Кохман, Кіцак – Різник

Щось в останній момент «переграли» в 
обласній федерації футболу, і перша зу-
стріч, яка мала відбутися на День Кон-
ституції у Чорткові, була зіграна днем 
раніше, але на полі суперника у Великих 
Гаях. Дане протистояння десь мало на 
меті показати реальний рівень  чортків-
чан на тлі грізного суперника, у складі 
якого виступають такі майстри, як Кіцак, 
Сухоцький, Кохман та інші, що мають за 
плечима досвід виступів у першій лізі ві-
тчизняної першості. Однак нашим хлоп-
цями довелося виходити на поле букваль-
но через день після недільного матчу з 
Кременцем, тож це не могло не позначи-
тися на їхніх фізичних кондиціях. Відзна-
чившись у другому таймі першими, утри-
мати приємлимий рахунок десь забракло 
сил. Тим не менше, гол на виїзді вселяє 
оптимізм у загальному підсумку зустрічі, 
адже для перемоги вистачить навіть одно-
го м’яча. Звичайно, чортківчанам неабияк 
потрібна буде підтримка рідних трибун, 
яка гнатиме їх уперед. Отож, приходьте 
і підтримайте нашу команду. Повторна 
зустріч відбудеться сьогодні, 30 червня, на 
стадіоні «Харчовик», поч. о 17-й год. 

Чемпіонат району. 10-й тур

Перша група. Косів – Ягільниця – 1:3; 
Гор. Вигнанка – Улашківці – 3:0; Колин-
дяни – «Калічівка» Чортків – 2:5; Завод-
ське – Бичківці – 2:0; Звиняч, Біла – ви-
хідні.

Друга група. Росохач – Ромашівка – 3:0; 
Сосулівка – Товстеньке – 2:2; Шманьків-
ці – Пробіжна – 2:5; Палашівка – Джу-
рин – 3:4; Ридодуби – Шманьківчики 
– 8:2; Чорнокінці – Білобожниця – 1:1; 
Милівці – Базар – 2:1.

У зв’язку з проведенням 2 липня ц. р. 
на стадіоні смт Заводське сільських спор-
тивних ігор Чортківщини матчі 11-го туру 
районної першості з футболу відбудуться 
між командами другої групи – 7 липня, 
першої – у резервний день, який буде ви-
значено пізніше.

Не відбулися через оголошену триденну 
жалобу в Чортківському районі по загиблому 
в зоні проведення бойових дій на сході Укра-
їни воїну зі Скородинців Ігорю Штунику за-
плановані на 28 червня перші півфінальні 
матчі розіграшу кубка району. Дані зустрічі 
будуть зіграні 7-го та 12-го липня ц. р.

Справи сердечні
Давно відомо, що серед захворювань, які найбільше 

забирають людських життів, на першому місці – 
серцево-судинні. Сьогодні існує чимало найновітніших 
методик лікування хвороб серця, проте лікарі 
переконані: якщо дотримуватися простих на перший 
погляд правил, більшості проблем, пов’язаних саме зі 
сферою кардіології, можна уникнути.

Лікар застерігає

Як уберегтися від кліщів
Висока чисельність кліщів у довкіллі сприяє 

підвищеному ризику зараження людей на хворобу 
Лайма, кліщовий вірусний енцефаліт та інші 
трансмісивні природно-осередкові інфекції. З вище 
перерахованих захворювань Чортківський район 
відноситься до неблагополучних територій лише з 
іксодового кліщового бореліозу (хвороби Лайма). 
Це потребує обізнаності в питаннях самозахисту від 
нападу кліщів. Важливим є своєчасне видалення кліщів 
з тіла людини, звернення за медичною допомогою в 
разі нездужання.
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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.

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.

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:

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.

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.

В м. Чортків 
у магазин побутової 
хімії, парфюмерії 

та косметики 
ЗАПРОШУЮТЬСЯ 

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

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.

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

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

Тел.: 097-700-05-12, 095-571-05-12.

Дирекція, педагогічний ко-
лектив Ягільницької ЗОШ І – 
ІІІ ступенів глибоко сумують 
з приводу сметрі колишнього 
вчителя історії, заступника ди-

ректора з виховної роботи, ветерана 
Другої світової війни КОВАЛЬЧУКА 
Володимира Михайловича і вислов-
люють щирі співчуття родині покій-
ного. Хай земля, яку він так любив, 
буде йому пухом.

студентський квиток серії ТЕ за № 
09887283, виданий 1 вересня 2013 р. Чорт-
ківським державним медичним коледжем на 
ім’я: ТРИБУХ Руслана Юріївна.

19 червня минуло чотири 
роки, як згасла життєва 

свіча нашого дорогого синочка, 
брата, внука, похресника

ФОМІНА Віталія Володимировича.
Чотири роки 
  вже тебе 
        немає...
Для вічності – 
це тільки мить,
Для  рідних – 
кожен день 
випробуванння,
Від втрати 
 серце болісно 
        щемить.

Лиш 18 весен доля уділила,
Лиш 18 весен яблуні цвіли...
В руках гітара радісно дзвеніла,
Які щасливі ми тоді були.
А біль ятрить, і глибшає все рана,
Час не лікує – ліків ще нема,
Благаєш в Бога сили  у стражданні,
Бо в серці рідних – досі ще зима.
В народі кажуть – 
            пам’ять завжди вічна,
В житті, на жаль, 
          чомусь усе не так...
І плачуть квіти на твоїй могилі,
І ронить сльози у садочку мак.
Ми любимо тебе 
           і завжди пам’ятаєм,
Твоя усмішка з нами у серцях,
Наш Ангеле, зорієш нам щоденно,
Живеш із нами у твоїх піснях.
Благаєм щиро в Господа Святого
Великих ласк, опіки і дарів,
Хай Матір Божа щедро посилає
Твоїй душі Небесних хорів спів.
Щиро просимо всіх, хто знав на-

шого Віталика, хто дружив із ним, 
спілкувався, – помолитися за його 
світлу добру душу.

Сумуючі – мама, тато, брат 
і вся родина.

ЗАПРОШУЄМО 
В МАГАЗИН:

– керівника магазину
– продавця-консультанта

Тел.: 063-245-13-45;  
097-619-01-35

Чортківській комунальній 
районній стоматологічній 

поліклініці 
ПОТРІБНА НА РОБОТУ 
молодша медична сестра 
(з інвалідністю ІІІ групи, 

загального захворювання)
Тел.: 2-39-17, 2-08-61

Захист прав громадян є важливим 
елементом у демократичному суспіль-
стві. У зв’язку з військовими діями 
на сході країни оформити спадщину, 
якщо спадкодавець проживав в зоні 
АТО, неможливо в звичному порядку. 
Оскільки всі документи, видані не упо-
вноваженими органами влади, не ма-
ють юридичної сили в Україні.

А втім, спадкоємець може звернутись 
із заявою про прийняття спадщини 
до будь-якого нотаріуса на території 
України з дотриманням встановлено-
го статтею 1270 Цивільного кодексу 
України шестимісячного строку для 
подання заяви. Пропущення цього 
строку тягне наслідки, передбачені ст. 

1272 ЦК України, в тому числі щодо 
звернення до суду з позовною заявою 
про визначення додаткового строку для 
прийняття спадщини. 

Слід пам’ятати, особи, передбачені 
у частинах 3 та 4 ст. 1268 ЦК Украї-
ни, вважаються такими, які прийняли 
спадщину, якщо протягом шестимісяч-
ного строку з дня відкриття спадщини 
вони не подадуть заяву про відмову від 
спадщини.

Відповідно до  Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово оку-
пованій території України» у разі якщо 
останнім місцем проживання спад-
кодавця є тимчасово окупована тери-

торія, заява про прийняття спадщини 
може бути тимчасово прийнята будь-
яким нотаріусом за місцем звернення 
спадкоємця, незалежно від місця від-
криття спадщини.

Після відновлення роботи установ 
нотаріату Донецької та Луганської об-
ластей вказані документи повинні бути 
передані за належністю приватному но-
таріусу або до державної нотаріальної 
контори, до компетенції яких входить 
подальше ведення спадкової справи.

Галина УСИК, 
приватний нотаріус Чортківського

районного нотаріального округу                                            

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯА за № 557416, вида-
ний згідно з розпорядженням Чортківської 
райдержадміністрації 21 вересня 2005 р. за 
№ 539 на ім’я: КЛОПОТЮК Стефанія Те-
одорівна. 

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ТР за № 019675, вида-
ний згідно з розпорядженням Чортківської 
райдержадміністрації 30 жовтня 2003 р. за № 
363 на ім’я: ПАВЛЮК Олег Володимирович. 

студентський квиток серії ТЕ за № 
09887232, виданий 1 вересня 2013 р. Чорт-
ківським державним медичним коледжем на 
ім’я: КРУТАСЕВИЧ Юлія Ігорівна.

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

Тел. 050-486-02-80.

Педагогічний колектив 
Улашківської ЗОШ І – ІІІ сту-
пенів глибоко сумує з приводу 
смерті БЕРЕЗЮКА Михайла 
Григоровича і висловлює щирі 

співчуття родині покійного. 

Продаємо вагонку 
з елітних сортів дерев (вільха, дуб, 

липа, черешня та інші) від виробника 
м. Бучач. Телефонуйте 

і замовляйте: 067-352-18-84  
(Олег Анатолійович)

До уваги

Прийняття спадщини після смерті осіб, 
які проживали на території проведення АТО

куплю

будинки
Трагедія

14-річні хлопчаки вирішили розважити-
ся, постріляти з батьківської рушниці по 
цілях у лісі неподалік села, однак такі за-
бави закінчилися лікарняним ліжком для 
одного з них.

Про неповнолітнього пацієнта, якого 26 
червня близько 16-ї години було доправле-
но до районної лікарні, з кульовим прони-
каючим пораненням в живіт правоохорон-
цям Чортківського відділу поліції повідомив 
черговий лікар. 

Не зволікаючи, правоохоронці вирушили 
встановлювати обставини плачевної ситуації.

Як з’ясувалося, двоє неповнолітніх меш-
канців с. Росохач вирішили потренуватися 
у вмінні стріляти. Тож без відома батьків 
один із товаришів виніс з дому пневматич-
ну гвинтівку. Друзі подалися в ліс. Уже там 
під час «гри у солдатів» один із хлопчаків 

влучив у живіт другу. Через посилену пру-
жину гвинтівки куля пробила живіт хлоп-
цеві. Переляканий «стрілок» покликав на 
допомогу дорослих.

Медики райлікарні направили поранено-
го до обласного центру, там його успішно 
прооперували, наразі, як свідчать лікарі, 
хлопчина одужує. 

Пригоди зі зброєю правоохоронці внесли 
до ЄРДР згідно з ст. 125 ККУ – «Нанесення 
легких тілесних ушкоджень». 

Слід сказати, гвинтівка належить батько-
ві одного з хлопців. Вона продається у віль-
ному доступі та не потребує дозволу.

Працівники поліції, застерігаючи, нага-
дують усім батькам – не збувайте перевіря-
ти, як відпочивають ваші діти. Навчіть своїх 
«чад» елементарних правил безпеки, щоби 
літній відпочинок не обернувся трагедією.  

26 червня ц. р. близько сьомої години 
ранку в селищі Вишнівець Збаразького ра-
йону на узбіччі дороги виявили тіло 17-річ-
ної дівчини. Загибла цьогоріч закінчила 
школу. Напередодні вбивства разом із дру-
зями юнка святкувала День молоді.

Як повідомили правоохоронці, востаннє 
мати із донькою спілкувалася телефоном 
близько другої години ночі. Дівчина сказа-
ла, що вже збирається йти додому. Та ма-
туся так і не дочекалася донечки. 

Під час огляду тіла загиблої експерти ви-
явили одне ножове поранення в ділянці 
серця. Що стало причиною трагедії, і коли 
саме трапилося нещастя, на часі встанов-
лює судово-медична експертиза. Слідчі 
опитують друзів дівчини, а також встанов-
люють свідків події та осіб, із якими вона 
поверталася зі свята. 

За фактом умисного вбивства у поліції 
відкрили кримінальне провадження.

Обірвана юність ножем у серце

Небезпечна гра

Наслідок розваги – поранення в живіт
Зброя – це небезпечна «іграшка», навіть якщо вона пневматична. У цьому 

переконалися двоє підлітків нашого району.

Чолов’ягу було затримано «на гарячо-
му» під час крадіжки в одному з дачних 
будинків. Та через декілька днів підозрю-
ваний зник. Розшукувати його довелося не 
лише поліцейським Тернопільщини, бо той 
устиг наслідити і на Львівщині, і на Івано-
Франківщині. Є підозри, що лише в  на-
шому районі зловмисник вчинив  понад 
п’ятнадцять крадіжок (з дачних будинків, 
новобудов, церков і сільрад). Аналогічні 
злочини задокументували і в Гусятинському 
районі, а також – у вищевказаних областях. 
За оперативними даними, саме в цих регіо-
нах лиходій ховався від слідства. У лютому 
цьогоріч раніше судимий за пограбуван-
ня чоловік після восьми років ув’язнення 
вийшов на волю. Будучи за ґратами, встиг 
налагодити особисте життя, і тільки-но  по-
кинув стіни колонії, перевіз зі Стрийсько-
го району (Львівщина) до Росохача жінку з 
двома дітьми. Одразу ж вирішив: нове сі-

мейство забезпечуватиме за чужий рахунок 
(почав «чистити» дачні будинки). Крадія 
взяли акурат у часі «справи». Йому було об-
рано міру запобіжного заходу – цілодобо-
вий домашній арешт. Проте зловмисникові 
недовго сиділося на місці – через кілька 
днів він утік. Лиходій кочував із села в село, 
із району в район, а далі – й за межі облас-
ті, залишаючи по собі обкрадені приватні 
садиби, сільради, храми. 

Затримати зловмисника вдалося на тери-
торії Івано-Франківської області. У нього 
було вилучено цілий злодійський арсенал – 
фомки, відмички та інші інструменти. Нині 
лиходій уже перебуває під вартою в слід-
чому ізоляторі. Кримінальне провадження 
відкрито. 

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ 
(за інформацією ГУНП 

в Тернопільській області)

Кримінал

Замість «легкого» заробітку – 
кайданки на зап’ястя

Іще перед Великоднем для 26-річного жителя с. Росохач Чортківський суд 
обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відділ освіти Чортківської 
райдержадміністрації, РМК, 
директори шкіл, централізо-
вана бухгалтерія висловлюють 
глибокі співчуття завідуючій 

Пробіжнянської ЗОШ І ступенів 
Оксані Володимирівні Калушці з 
приводу непоправної втрати сина 
Михайла. Згасло молоде життя, ні-
якими словами не втамувати біль 
від втрати рідної людини. У ці скор-
ботні дні ми щиро розділяємо Ваше 
горе і схиляємо голову в глибокій 
скорботі.
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Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської районної ради 
щиро вітають з Днем народження 

депутата районної ради
Марію Петрівну ШКРОБУТ.

Добра і радості ба-
жаєм, здоров’я Вам 
на всі літа!  Хай сон-
це весело Вам сяє і 
квітне в серці добро-
та! Хай світять Вам 
життєві далі, хай 
обминає Вас журба! 
Бажаєм Вам на ви-
дноколі блаженства, 
миру і добра!

Педагогічний колектив Ягільницької 
ЗОШ І – ІІІ ступенів 

щиро вітає 
з ювілеєм колегу по роботі

Світлану Василівну ХОМ’ЯК. 
Нехай волошками 

цвітуть літа прекрас-
ні, нехай здійсняться 
тисячі бажань, щоб 
доля дарувала тільки 
щастя, ні грама бід, ні 
крапельки страждань. 
Життя хай квітне, 
мов вишневий сад, і 
кожен день усміхнено 
радіє, а доля подарує 

зорепад здоров’я, миру, успіхів, надії. 
Нехай в душі завжди 

горять іскринки радості 
й чекання. Нехай не знає 
серце зрад, а тільки радість 
і кохання.

Дорогу маму, бабусю, прабабусю 
Галину Іванівну 
КРИЖОВСЬКУ

вітаємо із 70-річчям, 
яке вона відсвяткувала 27 червня.

На килимі жит-
тя, немов чарівна 
м’ята, розквітла 
Ваша ювілейна 
дата. Ми від душі 
Вас вітаєм, щастя 
й радості бажа-
єм. Щоб душею 
молоділи і ніколи 
не хворіли, щоб 
здоров’я міцне 

мали і Вас люди поважали. Дяку-
ємо за щедрість душі, за тепло і 
невтомність працьовитих рук. Хай 
серце не знає печалі й розлуки, хай 
радість приносять Вам діти й ону-
ки, хай Матінка Божа Вас оберігає, 
Господь Бог здоров’я посилає на 
многії та благії літа.

З повагою та любов’ю – 
донька Таня, внучка Леся 

з чоловіком Петром, 
внучка Уляна 

з чоловіком Андрієм, 
правнуки Максим 

та Андріанка.

3 липня святкуватиме свій щедрий 
життєвий ювілей прекрасна людина 
– начальник управління Державної 

казначейської служби України у 
Чортківському районі шановний

Ярослав Петрович ЗАГАЙКО.
Є ювілеї й дати різ-

ні, та є одна з най-
кращих дат – коли 
вітають друзі й рідні, 
і Вам минає шістде-
сят! Бо 60 – це сила 
й мудрість, та й до-
свід, кажуть, нема-
лий, повага вдома, 
серед друзів, любов і 
шана від дітей! При-

йміть від нас вітання щирі, хай обми-
нає Вас журба, хай кожен 
день несе від нині для Вас 
міх щастя і добра!

З повагою – 
колектив УДКСУ 

в Чортківському районі.

Щиро вітаємо з Днем народження 
директора ПАП «Довіра» 

Олега Івановича ВОЙЦИШИНА.
Бажаємо Вам міц-

ного здоров’я, бла-
гополуччя, успіхів 
у будь-яких почи-
наннях, щоденних 
справах, сміливих 
планах і сподіваннях. 
Хай Вас підтримують 
та надихають рідні 
люди, минають не-
гаразди та непорозу-

міння, а доля збагачує життєвою 
мудрістю, енергією, натхненням і 
радістю щоденно. Нехай у всіх Ва-
ших планах і починаннях Вас супро-
воджує яскравий успіх, робота при-
носить тільки задоволення й щедрі 

результати, а новий день 
дарує натхнення, нові від-
криття і звершення.

З повагою – 
колектив працівників 

Староягільницької сільської ради.

30 червня святкує своє 18-річчя 
улюблений онук, правнук, 

племінник і брат
Валентин Віталійович 

ДУБНЕВИЧ
із м. Чортків.

Сьогодні День 
народження у 
Тебе, і ми вітаєм 
від душі, і віримо, 
що прийде Ангел 
з неба, і принесе з 
собою три ключі. 
Цей перший клю-
чик – від любові: 
любов до Бога, 
рідних і батьків. 
І віримо, що дуже скоро Ти мати-
меш і сотню цих ключів. Другий 
ключик є від щастя, і хоч воно не 
кожному дано, та скільки не було б 
багатства, а щастя треба все одно. 
А третій ключик – найдорожчий, 
його до серця ніжно пригорни, бо 
третій ключик – від здоров’я, його 
найбільше в світі бережи. Тож хай 
в душі цвіте весна та небо буде яс-

ним, і щоб життя Твоє 
було прекрасним.

З найкращими 
побажаннями – бабка 
Марія, прабабка Юля 

та Ліля з сім’єю.

30 червня святкує 
своє 15-річчя дорога донечка

Вікторія МАЛЬОВАНА
зі с. Звиняч.

Ми вітає-
мо щиро Тебе з 
Днем народжен-
ня – нашу радість 
найбільшу і нашу 
розраду. Хай до-
бром і здоров’ям 
дороги Твої роз-
квітчаються, хай 
теплом і любов’ю 
наповниться ніж-
на душа. З рідного краю шлем ві-
тання щирі, букет радісних слів-
побажань даруємо Тобі. Будь 
здорова, донечко, щаслива, обійми 
і поцілунки наші прийми. Нехай 
доля Тобі, наша рідна, завжди по-
сміхається. Хай назустріч Тобі тіль-
ки щастя сто літ поспіша. Хай Бог 
здоров’я Тобі дає, а Мати Пречиста 
завжди береже.

З любов’ю 
та найкращими 
побажаннями – 

тато, мама 
та всі рідні.

Найтепліші вітання, найщиріші 
побажання даруємо з нагоди 

50-річчя, яке святкуватиме 1 липня 
прекрасна дружина, любляча матуся, 

найніжніша бабуся
Галина Михайлівна СТЕЛЬМАЩУК.
Сьогодні рівно 

50 у Вашому житті 
минає, а скільки їх 
буде, про це ніхто 
не знає. Хай буде 
їх іще не менше 
100, хай шлях цей 
буде світлим, а все 
життя, мов той кри-
шталь, прекрасним, 
ніжним, чистим. 
Хай роки щасливо летять, пісні не-
повторні крилаті хай завжди для Вас 
звучать. Зичимо здоров’я, щоб Бог 
щоденно дарував, щоб у Своїй опіці 
добрій щомиті, щосекунди мав. Хай 
множиться удача в хаті, сідає радість 
за столом, хай будуть сили і завзяття, 
хай серце повниться добром. Нехай 
Пречиста Матінка Марія візьме під 
Свій Святий Покров, нехай у серці 
завжди цвіте надія, а в душі нехай 
живе любов.

З любов’ю та 
найкращими 

побажаннями – чоловік 
Юрій, син Михайло, 
донька Іванна, зять 

Андрій, онук Василько, 
мама Катерина і вся родина.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм 
найдорожчу і єдину –

Марію Андріївну БРОВКО.
Летять роки, 

мов лебеді у ви-
рій, життя іде, його 
не зупинить, при-
йми вітання наші 
щирі і побажання 
від душі. Хай горе 
обходить Тебе сто-
роною, а радість 
приходить і ллється 
рікою. Хай світлою 
буде життєва доро-

га, любові – від близьких, а ласки – 
від Бога. Від щирого серця здоров’я 
бажаєм, без нього не милі ніякі діла. 
В здоров’ї – багатство і радість, і 
більшого щастя на світі нема. Хай 
життя квітує буйним цвітом, і День 
народження приходить знов і знов, а 
доля хай дарує з кожним роком бла-
гополуччя, щастя і любов. Хай сила 
завжди прибуває, до серця старість 

не спішить, хай люди за-
вжди поважають і Бог 
життя благословить.

З повагою і любов’ю – 
Твої брати Володимир 

і Євген з сім’ями, 
племінники і вся родина.

Шановні члени Чортківського 
районного споживчого товариства, 

ветерани споживчої кооперації, 
працівники райСТ!

Правління Чортківського райСТ, 
президія райпрофорганізації праців-
ників споживчої кооперації сердечно 
вітають вас з Міжнародним днем коо-
перації. Бажаємо вам та вашим сім’ям 
міцного здоров’я, родинного щастя, 
впевненості у власних силах, добро-
буту, злагоди і так необхідних миру і 
спокою в нашій державі. Нехай по-
всякденна невтомна праця приносить 
вам справжнє задоволення і успіхи 
у збереженні та розбудові споживчої 
кооперації, а у ваших оселях панують 

злагода, радість, тепло, 
взаєморозуміння і ні-
коли не згасає надія на 
краще.

Найщиріші, найтепліші вітання і 
найкращі побажання з нагоди ювілею 

Марії Андріївні БРОВКО
засилають донька Оксана, 

зять Михайло, онуки Роман, Іван 
і Петрик, син Андрій, невістка 

Вікторія, онуки Марійка та Оля.
Ми Вас, рідненька, 

раді привітати у ці 
найдовші літні дні, 
бо Ви для нас – ба-
буся й мати, і кращої 
немає на землі. Де 
взяти слів, щоб вдяч-
ність передати за все 
добро, за ласку, за 
любов, за світ оцей, 
що нам подарували, 

і за тепло, що випромінюєте знов?! Ба-
жаєм достатку, наснаги і сили, міцного 
здоров’я з роси і води, щоб в злагоді й 
в мирі щасливо Ви жили, радість й до-
бро були поруч завжди. Хай Мати Божа 

Вас охороняє, в душі пану-
ють мир і молитва свята, Ісус 
Христос здоров’я посилає на 
многії та благії літа.

5 липня святкуватиме свій ювілей 
Марія Андріївна БРОВКО

з Чорткова.
Гаряче і щиро 

здоровимо нашу 
дорогу і люблячу 
дружину, невістку, 
братову.

Хай радість і сон-
це заглянуть в ві-
конце, відчиняться 
двері для щастя й 
добра. Хай сила 
прибуде, здоров’я 

зміцніє на мирні, на щедрі, на многі 
літа. Хай довгою буде життєва сте-
жина, хай радістю кожна наповнить-
ся мить, і все, чим багата й щаслива 
людина, в щедротах своїх хай Господь 

освятить.
З любов’ю – чоловік 

Петро, свекруха Леонія, 
свекор Анатолій і вся 
родина з Вінниччини.

Сьогодні своє 70-річчя 
відзначає 

Ярослава Михайлівна ЗОЗУЛЯК 
із Чорткова, 

тож даруємо ювілярці букет 
наших щирих побажань.

У Ваш прекрас-
ний ювілей при-
йміть вітання і по-
дяку від близьких 
Вам людей, любо-
ві нашої ознаку. 
Щоби у Вас було 
усе, чого би Ви не 
побажали, все те, 
що радість при-
несе, щоб серце 
і душа співали. І 

щоби друзів — повен дім, і щоб до-
статку — повна чаша, щоб гарним 
виглядом своїм Ви звеселяли очі 
наші. Щоби усього — через край, 
щасливі будьте і здорові, і цей дух-
мяний коровай прийміть від нас на 

знак любові.
З повагою – 

сім`ї Максимчуків, 
Дутків, Кучерів.


