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Виходить з 1939 року

у Чорткові
Довідки за тел.: 0-800-508-708 (безкоштовний), 

095-260-07-03, 067-670-35-20

12 липня — День міста Чорткова

Шановні мешканці й гості 
славетного Чорткова!

Прийміть сердеч-
ні вітання з нагоди 
494-ї річниці від 
Дня народження 
нашого міста!

Чортків був і за-
лишається гордістю 
нашої області та 
усієї України. І цим 
місто зобов’язане не 
тільки своїй героїч-
ній історії, а й вам 
– своїм городянам, 
вашій самовідданій 
праці, вашій непо-
хитності, принци-
повості та любові до 

рідного краю.
Саме завдяки вашим рукам, талантам, 

мудрості  наше місто є прикрасою нашої 
країни, землею високої духовності й куль-
тури.

Я низько вклоняюся усім своїм земля-
кам, хто будував наше гарне місто, хто 
прокладав автошляхи, зводив будинки, 
школи, лікарні, хто розбивав парки та 
сквери. Хто своєю повсякденною працею 
прославляв Чортків, наше рідне місто-
мрію, місто-казку.  

Я дякую усім, хто й сьогодні на своїх ро-
бочих місцях робить життя наших земляків 
кращим, захищеним, щасливим.

 Пишаюся тим, що маю честь працювати 
разом із вами на благо Чорткова, задля до-
бробуту і щастя кожного городянина.

Упевнений, що разом із вами ми зроби-
мо наше улюблене місто ще красивішим і 
комфортнішим для життя.

Від усієї душі бажаю миру, достатку, 
здоров’я – кожній родині!

Відродження й процвітання – нашому  
рідному місту!

З повагою – Чортківський міський голова 
Володимир ШМАТЬКО

БІЛИКА Любомира Степа-
новича – Заслуженого лікаря 
України, кандидата медичних 
наук, директора Чортківського 
державного медичного коле-
джу вітаємо з високою урядо-
вою нагородою – орденом «За 
заслуги» І ступеня, який став 
справедливим довершенням 
двох попередніх нагород.

З цієї нагоди ми щиро зичи-
мо Вам міцного здоров’я, силь-
ного духу і великої любові навзаєм.

З великою шаною і глибокою повагою до Вас – 
студенти та працівники очолюваного Вами 

Чортківського державного медичного коледжу.

Відгомін свята

Нова генерація – у царину медичну!

(Читайте на 6-й стор.)
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На часі2
Документ Із засідання колегії райдержадміністрації

Жнива-2016

Жнивувати Чортківщина цьогоріч розпочала як 
ніколи рано – 27 червня. «Пам`ятаю, як у лютому 
починали сіяти, але щоб збирати хліб у червні…», 
– був подивований навіть начальник управлін-
ня агропромислового розвитку РДА І.Заболотний, 
доповідаючи на цьому зібранні про стан підготов-
ки господарств району до жнивної кампанії-2016. 
Але дивуватися тут нічого. Зі слів того ж головного 
аграрія району, наша зона уже практично зрівняла-
ся за кліматичними умовами з південним регіоном 
України. Зокрема нинішня весняна посівна кампа-
нія стартувала всього на два-три дні пізніше, ніж у 
степовій зоні, коли раніше різниця була доволі від-
чутною – до місяця часу.

Отож, що ми маємо до збирання? Посіяно озимих 
культур під урожай-2016 на площі 14743 га, з них 
зернових – 10417 га. В тому числі – 9615 га озимої 
пшениці та 802 га озимого ячменю. Ріпаку посіяно 
на площі  4326 га. Станом на 1 червня ц. р. загинуло 
озимого ріпаку на площі – 333 га та озимого ячме-
ню – 149 га. Всього озимих культур до збирання 
залишилося 14261 га.

Ярих культур сільськогосподарськими підприєм-
ствами засіяно на площі 27619 га, що більше до 
відповідного періоду минулого року на 7 відсотків. 
З них – ярі зернові та зернобобові культури займа-
ють площу 12411 га, що на 811 га менше до мину-
лого року. Зменшення площ посіву ярих зернових і 
зернобобових культур виникло у зв’язку з тим, що 
збільшено посіви технічних культур на 23 відсотки. 
Ярої пшениці посіяно на площі 1396 га, ячменю – 
4627 га, вівса – 63 га, кукурудзи на зерно – 5083 
га. Гречки та гороху відповідно 144 та 1098 га. Со-
няшнику на зерно маємо до збирання 5363 га, що 
в два рази більше ніж у минулому році, сої – 7575 
га. Вся посівна площа всіх сільськогосподарських 
підприємств становить 41880 га, що на 3 відсотки 
більше ніж торік.

Для забезпечення якісного зберігання зерна в гос-
подарсвах побудовано елеватори: ПАП  «Дзвін» – 
на 2 тис. т, ТзОВ «Нива Біла» – 4 тис. т, ПАП «До-
віра» – будується на 12 тис. т, перша черга на 4 тис. 
т буде здана до початку жнив, а також зерносклад 
у ПАП «Степ М» та 4 зерносклади у ПАП «Січ» на 
10 тис. т.

На жнивах буде працювати 59 одиниць зернозби-
ральних комбайнів, в т. ч. 55 – іноземного виробни-
цтва. Навантаження на 1 умовний комбайн стано-
вить 102 га. В сільськогосподарських підприємствах 
в наявності є 33 сушарки, 52 зерноочисних машини, 
24 жниварки, 23 прес-підбирачі.

Пам`ятається, ще якихось років 10-15 тому, зві-
туючи про готовність до жнив, аграрії озвучували 
цифру понад 300 комбайнів, що вийдуть на збиран-
ня хліба, сьогодні, як бачимо, обходяться і 60-ма. 
Дійсно, аграрна галузь, якщо поглянути не стільки 
на сучасну диво-техніку, а особливо на чисті дорідні 
поля, де не побачиш й бур`янця, зробила значний 
крок уперед. Ще б так у всьому.

Розповів начальник АПР і про особливості жни-
вування на Чортківщині. Так, наразі дещо кращу 
врожайність ранніх зернових показують центральні 
й західні зони району, де більше перепадали дощі. 
Хоча наробила негода й чимало лиха, особливо у 
ніч на 20 червня в тому ж Джурині, Дж. Слобідці, 
Ридодубах, Ромашівці, на окремих ділянках повніс-
тю знищивши градобоєм сою та зернові культури. 
Проте жнива тільки починаються і про їхній перебіг 
ми детально знайомитимемо наших читачів.

Окрім готовності до жнив, на останньому засідан-
ні колегії РДА було заслухано й ряд інших питань, 
зокрема: про виконання виконкомом Кривеньків-
ської сільської ради делегованих повноважень щодо 
забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів громадян при 
розгляді їх звернень; медикаментозне забезпечення 
пільгових категорій населення; про стан виконан-
ня указів Президента України, постанов Кабінету 
Міністрів України, розпоряджень та доручень го-
лів обласної та районної державних адміністрацій з 
питань соціально-правового захисту дітей, зокрема, 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, дітей, які опинилися у складних життє-
вих обставинах, запобігання соціальному сирітству 
та профілактики протиправних проявів у дитячому 
середовищі. З усіх цих питань було прийнято відпо-
відні розпорядження та доручення голови РДА.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ 

Президенту України
Верховній Раді України

Кабінету Міністрів України
Керівникам депутатських груп і фракцій 

у Верховній Раді України
Народному депутату України

Барні О.С.
 

Звернення
депутатів Чортківської районної 

ради Тернопільської області щодо 
необгрунтованості тарифної політики 

для населення України 

Ми, депутати Чортківської районної ради Терно-
пільської області, стурбовані підвищенням цін на 
газ та електроенергію для населення, що призведе 
до подальшого різкого зростання тарифів на тепло-
ву енергію, холодне та гаряче водопостачання і на 
інші комунальні послуги. 

Вища державна влада свідомо продовжує дискри-
мінаційну політику щодо населення, започатковану 
Урядом, раніше очолюваним А.Яценюком.

Починаючи з липня 2014 року і по цей час від-
булося кілька етапів підняття тарифів на комуналь-
ні послуги та без жодних пояснень і обґрунтувань  
зменшено ліміти споживання газу та електроенергії, 
крім того, скасовано поділ споживачів на категорії, 
чиї квартири оснащені електричними плитами, і на 
тих, у яких використовуються плити газові. 

Оскільки встановлення нових тарифів жодного 
разу належним чином не перевірялося спеціалізо-
ваними аудиторськими організаціями, не було про-
ведено жодного обговорення експертами в широкій 
дискусії їх обгрунтованості, ми маємо всі підстави 
стверджувати, що процес встановлення тарифів від-
бувався і відбувається непрозоро, без врахування 
інтересів кожного простого українця. 

Окремо хочемо звернути увагу, що згідно зі стат-
тею 13 Конституції України, «земля, її надра, ат-
мосферне повітря, водні та інші природні ресурси, 
які знаходяться в межах території України, природ-
ні ресурси її континентального шельфу, виключ-
ної (морської) економічної зони є об’єктами права 
власності Українського народу». На сьогодні укра-
їнський газ став засобом збагачення окремої групи 
олігархів, а не йде на задоволення потреб усіх укра-
їнців. 

В умовах глибокої та всебічної економічної кри-
зи, загального зубожіння населення вважаємо, що 
дії вищої влади України з фактичного нехтування 
інтересами українського народу, перекладання тя-
гаря вирішення економічних проблем на плечі про-
стих українців є неприпустимими і суперечать суті 
Конституції України та духу Революції Гідності, а 
замість реальної боротьби із зловживаннями у газо-
вій та енергетичній сфері ведуть лише до формуван-
ня нових непрозорих і тіньових схем, що дозволить 
нечесно збагачуватися олігархічним кланам. 

Вимагаємо від Верховної Ради України, Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України вжити 
негайно невідкладних заходів щодо використання 
газу українського видобутку для потреб населення 
та прийняття обґрунтованої ціни на газ, електро-
енергію та комунальні послуги з урахуванням ін-
тересів усіх громадян, що дозволить запобігти по-
дальшому посиленню соціальної напруги серед 
населення України. 

Звернення прийнято на
шостій сесії Чортківської
районної ради сьомого скликання

23 червня 2016 р.                             м. Чортків

Вийшли в поле жниварі
Попри те, що на черговому засіданні колегії райдержадміністрації, яке відбулося у перший день липня по-

точного року, розглядалося чотири питання порядку денного, все ж домінуючим і не диво, що першим, було про 
початок жнивної кампанії на Чортківщині. Як не крути, а хліб таки усьому голова! Шкода лишень, що вже 
давно відійшла у небуття практика проведення виїзних засідань колегій РДА, які у часі жнив, як правило, про-
ходили в полі чи на току. Тоді усі присутні мали змогу не з чиновницьких кабінетів, а на власні очі побачити й 
належно оцінити важку хліборобську працю.  

Чортківська ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській об-
ласті інформує, що у зв’язку із прийняттям Верхо-
вною Радою України Постанови від  19 вересня 2013 
року за № 609-VII «Про віднесення міста Чортків 
Чортківського району Тернопільської області до ка-
тегорії міст обласного значення» відбулися зміни в 
адміністративно-територіальному устрої Тернопіль-
ської області.

6 липня 2016 року усі юридичні особи та фізич-
ні особи-підприємці, які перебували на податково-
му обліку в Чортківській ОДПІ з кодом інспекції 

«1916» та були зареєстровані з юридичною адресою 
м. Чортків, передані на податковий облік до ін-
спекції з кодом «1919», назва податкової інспекції 
– Чортківська ОДПІ (м. Чортків) ГУ ДФС у Терно-
пільській області.

Просимо врахувати дані зміни при подачі подат-
кової звітності та звітності по єдиному соціальному 
внеску.  

Відділ обслуговування платників
Чортківської ОДПІ

– Що в «розрізі» району: котра зона зажнивувала 
першою?

– Специфіка нинішніх жнив у тому й полягає, що 
практично водночас майже скрізь. Здавалось спо-
чатку, чорнокінецька зона – там сухіше. Однак і 
південна не відстала: більше дощі перепадали, через 
це й жниво підоспіло.

– Які культури на часі лідирують?
– На сьогоднішній день майже-майже на завер-

шенні обмолот озимого ячменю (505 гектарів зі 653 
наявних до збирання – це практично 78 відсотків). 
За сприятливих погодних умов за якихось день-два 
цю культуру буде впорано. Урожайність – 51 ц/
га. Вал – 2575 тонн. Погляньмо на озимий ріпак: 
маємо до збирання майже 4 тисячі гектарів, наразі 
обмолочено трохи більше чотирьохста, тобто десять 
відсотків. Поки що урожайність 25 з половиною 
центнера з гектара. Та варто зазначити: це – лише 

початок, спершу пішли в хід гірші площі, тож є спо-
дівання на вищу врожайність.

– А що з основним хлібом – озимою пшеницею?
– Я б сказав, що таке поняття вже трохи застаріле, 

нині вал помітно «витягує» і яра пшениця. Озимої ж 
маємо в господарствах району 9615 гектарів, наразі 
обмолочено всього десь до трьох з половиною відсо-
тків. Поки що спостерігається урожайність 49 ц/га.

– Одним з перших поміж ранніх зернових та зерно-
бобових традиційно стартує горох, адже так?

– Його теж на цю пору обмолочено лиш 22 відсо-
тки площ, наразі врожайність – 38 ц/га. І це – по-
чатковий показник (бо, повторюся, досі зачищають-
ся слабші площі). По гороху зокрема прогнозується 
зібрати до 45 центнерів з гектара. Плюси очікуються 
практично по всіх культурах.

Запитувала Анна БЛАЖЕНКО     

Добрий старт: прогнози обнадіюють
Переживаємо дивні, трішки й бентежні часи: жнива рік у рік накочуються м`якою, бентежною хвилею на хлі-

боробське серце все хутчіше й хутчіше. Нині вже й не розмежувати Дніпропетровщину, приміром, і Тернопілля. 
Й цьогорічні жнива відчутно наблизились, змістившись у часі мало не на кінець червня (наші пращури йменням 
жнив означували третій (!) місяць літа – серпень). Власне з такого акценту започатковує свій коментар в тему 
головний агроном управління агропромислового розвитку РДА Петро БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Фіскальна служба інформує

До уваги платників податків!
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Додаток 1 до рішення сесії районної ради від 23 червня 2016 року за № 134

Звіт про виконання загального фонду районного бюджету за І квартал 2016 року

Код 
бюджетної 
класифікації

Доходи

                     Загальний фонд                 Спеціальний фонд                               Разом

Затверджено по 
бюджету на 2016 рік з 
урахуванням змін

Виконано 
за  І квартал  

2016 року

Затверджено по 
бюджету на 2016 рік 
з урахуванням змін

В и к о н а н о 
за І квартал  
2016 року

Затверджено по 
бюджету на 2016 рік 
з урахуванням змін

Виконано 
за  І квартал  
2016 року

10000000 Податкові надходження 11970,0 2529,7 0,0 0,0 11970,0 2529,7

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 11970,0 2529,7 11970,0 2529,7

20000000 Неподаткові надходження 30,0 102,2 3075,5 1057,2 3105,5 1159,4

24060000 Інші надходження 30,0 102,2 30,0 102,2

25000000 Власні надходження бюджетних установ 3075,5 1057,2 3075,5 1057,2

30000000 Доходи від операції з капіталом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разом доходів 12000,0 2631,9 3075,5 1057,2 15075,5 3689,1

40000000 Офіційні трансферти                                        224145,4 55959,4 0,0 0,0 224145,4 55959,4

41020000 Дотації  11632,7 2908,2 0,0 0,0 11632,7 2908,2

41020100 Базова дотація 11632,7 2908,2 11632,7 2908,2

41030000 Субвенції одержані з Державного бюджету 212512,7 53051,2 0,0 0,0 212512,7 53051,2

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату до-
помоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

61200,7 14167,1 61200,7 14167,1

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення по-
бутового сміття та рідких нечистот 

63589,3 18749,9 63589,3 18749,9

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

327,8 185,0 327,8 185,0

41033900 Освітня субвенція 42195,4 9274,8 42195,4 9274,8

41034200 Медична субвенція 43745,9 10468,1 43745,9 10468,1

41035000 Інші субвенції 535,5 62,6 535,5 62,6

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям 
і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за ди-
тиною»

918,1 143,7 918,1 143,7

Всього доходів 236145,4 58591,3 3075,5 1057,2 239220,9 59648,5

Код
Видатки бюджету 

за функціональною 
структурою

                                                     Видатки загального фонду                                  Видатки спеціального фонду                 Разом

Затверджено 
по бюджету 
на 2016 рік з 
урахуванням 
змін

Виконано 
за 1 квар-
тал 2016 

року

Видатки 
споживання

З них 
оплата 
праці 
(код 

2110)

Комуналь-
ні послуги та 
енергоносії 
(код 2270)

Ви-
датки 
розви-

тку

Затверджено 
по бюджету 
на  1 квартал 
2016 року 
з урахуван-
ням змін

В и к о -
нано за 1 
к в а рт а л 
2016 року

В и -
д а т к и 
с п о ж и -
вання

З них 
оплата 
праці 
(код 

2110)

Оплата ко-
м у н а л ь н і 
послуги та 
енергоносії 
(код 2270)

В и -
д а т к и 
р о з в и -
тку

Затвердже-
но по бюджету 
на 2016 рік з 
у р а х у в а н я м 
змін

В и к о -
нано за 
1 к ва рта л 
2016 року

010000 Державне управління 1500,0 372,7 372,7 198,8 95,9 - 1500,0 372,7

070000 Освіта 47816,3 10474,1 10474,0 7222,0 1299,4 - 1798,5 385,1 73,7 53,9 0,2 311,5 49614,8 10859,2

080000 Охорона здоров’я 44768,1 10595,9 10595,9 6030,8 1920,6 - 1805,4 492,3 488,7 168,7 34,8 3,5 46573,5 11088,2

090000 Соціальний захист та 
соціальне забезпечення

129141,6 34229,4 34229,4 607,1 77,0 - 472,0 96,1 96,1 - 129613,6 34325,5

110000 Культура і мистецтво 4424,5 1297,1 1297,1 917,2 157,8 - 101,5 46,2 46,2 26,1 7,4 0,0 4526,0 1343,3

120000 Засоби масової ін-
формації

100,0 27,0 27,0 - - - - - - - - 100,0 27,0

130000 Фізична культура і 
спорт

1151,4 346,3 346,3 208,6 60,7 - 3,0 0,5 0,5 - - 1154,4 346,8

170000 Будівництво 0,0 0,0 - - - 898,8 - - - - 898,8

180000 Інші послуги, 
пов’язані з економічною 
діяльністю

15,0 1,2 1,2 - - - - - - - - 15,0 1,2

210000 Запобігання та лік-
відація надзвичайних 
ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

70,0 5,9 5,9 - - - - 0,0 - - - - 70,0 5,9

250203 Проведення виборів 
народних депутатів

13,5 13,5 13,5 0,0 - - - 0,0 - - - - 13,5 13,5

Разом видатків 229000,4 57363,1 57363,0 15184,5 3611,4 0,0 5079,2 1020,2 705,2 248,7 42,4 315,0 234079,6 58383,3

250344 Субвенція з місце-
вого бюджету  держав-
ному бюджету на ви-
конання програм соц 
-економічного розвитку

10,0 10,0 0,0

250102 Резервний фонд 50,0 50,0

250404 Інші видатки 3,0 3,0 0,0

250315 Інші дотації 126,7 120,0 120,0 126,7 120,0

250380 Інші субвенції 8698,3 2414,1 2414,2 8698,3 2414,1

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 237888,4 59897,2 59897,2 15184,5 3611,4 - 5079,2 1020,2 705,2 248,7 42,4 315,0 242967,6 60917,4

Код відомчої класифікації видатків 
місцевих бюджетів

Назва 
головного розпорядника коштів

                        Надання кредитів         Повернення кредитів                   Кредитування – всього

За-
гальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом

З а г а л ь -
ний фонд

  Спеціальний фонд

Разом

З а -
г а л ь -
н и й 
фонд

Спеціальний 
фонд

РазомКод тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Всього у т. ч. бюджет 
розвитку

Всього у т. ч. бюджет 
розвитку

Всьо -
го

у т. ч. бю-
джет розви-
тку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

250909 Повернення коштів, наданих для креди-
тування громадян на будівництво, ре-
конструкцію та придбання житла

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,8 0,00 -0,9 0,00 -0,8 0,00 -0,8

4123 Повернення інших внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,8 0,00 -0,8 0,00 -0,8 0,00 -0,8

Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,8 0,00 -0,8 0,00 -0,8 0,00 -0,8

Додаток 2 до рішення сесії районної ради від 23 червня 2016 року за №134 

Повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету на 2015 рік
(тис. грн.)

(тис. грн.)

(тис. грн.)

Керуючий справами районної ради                                     Т.ЯБЛОНЬ
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Соціум4

Гостра темаДТП

 Як уже вказано, на початку березня невідомі осо-
би почали вирізати (думали на той час ми –  без 
усякого законного дозволу) на нашій прибудин-
ковій території, де, до речі, зачасту під тінистими 
кронами гуляла дітвора, невеличкий фруктовий сад 
– 12 плодових дерев і 3 кущових насаджень. «Вини-
щувачі» зеленої природи на запитання – для чого? 
з якої причини? –  жителів даного мікрорайону 
відповідали: «Дерева старі, будемо садити  молоді».  
Один із мешканців (по праву) вимагав від дерево-
рубів документ на дозвіл таких діянь. Документа, 
звичайно ж, він не отримав, але представник Чорт-
ківської міської ради завірив обурену громаду, що 
«все в порядку».  Ми запримітили, неподалік стояла 
автівка чорного кольору – «Hyundai», власник якої 
– високопосадовець правоохороних органів. Мож-
ливо, це лише наші здогади – керування вирізкою 
дерев проводилося саме з автівки. Чи не підозріло?! 
Авжеж! Адже четвертого березня, коли продовжи-
лася зачистка території, відбулася аналогічна ситуа-
ція, щоправда, «керування» проходило вже з іншого 
чорного «Hyundai», автівка – впливової особи в на-
шому місті… 

Четвертого березня ми, нижчепідписані, зверну-
лися до міського голови п. Шматька та депутата від 
нашого округу п. Черниша із заявою розібратись в 
даній ситуації та дати чіткі відповіді на запитання: 
чи є законною вирубка дерев (відповідно – надати 
належні дозвільні документи щодо цього, акти еко-
комісії та міської ради); плани чи креслення кому-
нікацій, що проходять через вказану ділянку; ким, 
з якою ціллю та кому виділена дана територія, коли 
була погоджена забудова; межі нашої прибудинко-
вої території згідно з документами. Жодної відпо-
віді так і не отримали.

10 березня ц. р. більше десятка жителів вказаних 
вище будинків колективно направилися в міськра-
ду, щоби висловити своє невдоволення завуальова-
ною ситуацією та вимагали від чиновників, так би 
мовити, розкрити всі карти. Якщо все правомірно, 
то чого ж приховувати?! Напрошується думка: за-
мовчується, отже – справа «нечиста»… 

Мешканці-активісти неодноразово візитували до 
мерії, де посадовці запевняли, що «розберуться». 
Донині розбираються… А час плине швидко, в тому 
ж темпі – й забудова.   

Допоки ми оббивали пороги мерії, на розчищену 
територію почали завозити щити для огорожі. Збун-
товані люди перекрили дорогу техніці… Поспішило 
міське чиновництво: заступники міського голови 
Р.Тимофій та О.Недокус, начальник КП «Чортків 
Дім» Г.Олійник, архітектор Р.Петрів, депутати, по-
ліція… До слова, вони  були  частими гостями, на 
кожному нашому блокуванні даної ділянки. Двічі 
навідувався й п. Шматько. 

 Люди дуже швидко зрозуміли, що наша влада не 
стоїть на захисті інтересів звичайних жителів. Нас 
переконували, що територія, яку ми відвойовуємо, 
– це вже приватна власність і зарадити цьому про-
сто неможливо. Нашому обуренню немає меж. Ми 
почали з’ясовувати (маємо на те повне право): хто, 
чому і на основі яких прав «відкусив» прибудинкову 
територію, за яку, до речі (!), нам і досі  КП «Чорт-
ків Дім» нараховує до сплати за її прибирання. Сту-
каємо, як-то кажуть, в усі двері, надсилаємо в різні 
інстанції запити, заяви, звернення, щоби «докопа-
тися» до правди й видати на-гора справедливість і 
рівноправ’я. Та, на жаль, надправа, як виявляється, 
лише у привладних «тлустосумів». 

Слід зауважити, будинок – вул. Коновальця, 2 – 
споруджений у 1958 році, з того часу він і не бачив 
жодного ремонту (принаймні старожили такого не 
пам’ятають). Верхній поверх скалиться «язвами» 
облупленої штукатурки, а подекуди – і без чітких 

контурів цегляної кладки, та ще й з тріщиною на 
даху. Поряд із будинком прокладено водопровідну 
трубу, вік якої, згідно з документацією водоканалу, 
більше 50-ти років. До речі, схеми водопостачання 
та документація щодо стану навантаження на даний 
водопровід у водоканалі відсутні.

 Надважливе й те, що на ділянці, довкола якої 
точаться суперечки, знаходиться ШГРП середньо-
го і низького тиску, яке забезпечує безаварійне та 
безперебійне газопостачання вулиць Ст. Бандери, 
Коновальця, Б. Лепкого, Українську з 1982 р. (об-
слуговується 820 абонентів). Глибина пролягання 
– 0,9-1,1 м. Згідно з Правилами безпеки систем 
газопостачання України ШГРП має мати охоронну 
зону – 10 м (довкола).  

Факт – дану ділянку, згідно з рішенням сесії 
міської ради від 25 квітня 2013 р. за № 130,  віддали 
Гайдуковій Г.М. (вона ж – Маржан Г.М.,  дружина 
прокурора) безкоштовно (!) у власність для будівни-
цтва й обслуговування житлового будинку за раху-
нок земель Чортківської міської ради. Слід сказати, 
дані землі разом із житловими багатоквартирними 
будинками (вся територія, на якій розташовані 
наші будинки) міська рада отримала в комунальну 
власність територіальної громади згідно з рішенням 
Міністерства оборони України за №220/749 від 22 
лютого 2007 р. 

Невеличка зелена зона захищала від дорожньо-
го пилу, створювала затишок для прилеглих до неї 
будинків. Без відома жителів одна каденція влади 
(«папєрєднікі») тишком-нишком віддала цю тери-
торію, а тепер – діюча влада активно втілює бажан-
ня певних впливових людей. 

Щоби хоч якось «замилити мешканцям очі»,  над-
швидкими темпами комунальники поштукатурили 
бокові стіни будинку по вул. Коновальця, 2 (110 
тис. грн. були закладені в бюджет на капітальний 
ремонт у першому кварталі внутрішніх електроме-
реж цього будинку. Та їх перекинули з одного виду 
робіт на інший, можливо, трохи і доклали… «Пере-
дихнули» спокійно і з «чистою» душею взялися за 
будову. На диво швидко зробили в архітектурно-
будівельній інспекції дозвільні документи на будів-
ництво будинку і двох гаражів (від 4 травня ц. р.). 
І з «невеличким» скандалом з боку обурених меш-
канців 21 червня розпочали рити котлован під за-
будову, яка, славно-явно, зовсім не відповідає пла-
новим схемам. Землю вивозили через зелену зону, 
знищуючи залишки фруктових дерев і порушуючи 
все ту ж 10-метрову охоронну зону ШГРП. Мало 
того – в розритому котловані чітко видно трубу, яка 
проходить через увесь котлован (що за труба, для 
чого призначена (?), мабуть, це не дуже бентежить 
забудовника).

Цікавий факт: зрізка дерев, обгородження даної 
території та всі процеси активного будівництва про-
ходили під наглядом завгоспа Чортківського відділу 
поліції В.Пендаківського. А от власниці даної зе-
мельної ділянки за увесь час будівельних робіт так 
ніхто й не бачив. Судячи з розмірів котловану, ши-
риться чутка, що будують три гаражі для посадових 
осіб, які, до речі, вже «засвітилися». 

Гаражі поблизу ШГРП – бомба уповільненої дії, 
яка непередбачувано в свій час може перетвориться 
на непоправну біду для всіх нас – жителів двох (а то 
й більше) будинків. Але кого те цікавить?..

 Лариса БОЙЧУН,  Оксана ЛАВРЕНОВА, 
Георгій САЛЬНИК, Володимир ЗУБКОВ, 

Ярослав ПУШІНСЬКИЙ,  Тарас ШМАНЬКО, 
Оксана ВРУБЛЯВСЬКА, Марія ШИКУЛЬСЬКА, 

Андрій РАХУБА, Надія ЯКІВЦІВ, 
Олена МОЧАЛОВА 

Ласий і пригідний шматок землі 
на прибудинковій території, 

або Привласнюємо допоки при владі… 
Мешканці будинків №№ 54 б і 2, що розташовані на вулицях Ст. Бандери та Коновальця, вкрай обурені 

тим, що, як-то кажуть, під самісіньким носом, і ще й на прибудинковій території в повну силу розгорнулася 
невідома новобудова. А все розпочалося ще з березня цього року…

Минулої неділі, 3-го липня, в с. Джурин сталася 
дорожньо-транспортна пригода. І сміх, і гріх… Див-
лячись, де впинилася автівка і яка ж вона потроще-
на з усіх боків (на фото), диву даєшся: як вдалося 
уціліти екіпажу?! Дякувати Богу, жоден із пасажи-
рів навіть подряпини не отримав. 

Четверо молодиків (мешканців сусіднього райо-
ну), добряче прихилившись до чарки з оковитою, 
близько 8-ї год. мчали дорогою в напрямку Чорт-
кова. Водій, не впоравшись з кермуванням, влетів 
автівкою у ворота одного обійстя. Та навіть не «у», 
а вилетів на (!), як на постамент, браму. Завдяки 
купі піску, що була біля огорожі подвір’я, «шумахе-
ри» зробили «антипіке». 

Четвертого липня, вже за 8-му годину вечора 
на дорозі по вул. Копичинецькій у Чорткові (не-
подалік АТС, перед, як-то кажуть, транспортною 
розв’язкою, що при в’їзді на міст) трапилося зі-
ткнення двох легкових автомобілів – «CHEVROLET 

AVEO» та «FORD SIERRA». Останній, виїжджаючи 
з Чорткова, рухався в тернопільському напрямку, 
та не дотримався Правил дорожнього руху. Незва-
жаючи на знак – в’їзд заборонено, – водій, мабуть, 
мав намір проїхати дорогою, що визначена для од-
ностороннього руху транспорту (можливо, й не по-
бачив знака). Чому так сталося, порушник не спро-
мігся пояснити, оскільки був у стресовому стані. 
Ну, ще б пак! Адже в ДТП потрапило п’ятеро осіб, 
двоє з яких – неповнолітні. На щастя, серйозних 
ушкоджень потерпілі не отримали, хоча автівки 
після такого зіткнення вже не підлягають ремонту.   

Тетяна ЛЯКУШ 
(за інформацією начальника слідчого відділу 

Чортківського відділу поліції Анатолія Мельника)

Водії! Не завадить 
запастися 

здоровим глуздом



Відгодівельний свинокомплекс – 
уже третя за ліком ланка в цілісній 
структурі «М`яспрому», дві інших ще 
раніше прописалися на Теребовлян-
щині. Звідти у Полівці з минулої осе-
ні надходять 25-кілограмові поросята 
голландської генетики Hypor, що уві-
брала в себе три породи – ландрас, 
велику білу і п’єтрен. Перших дві да-
ють багатодітність і молочність льохи, 
а кнур породи п’єтрен – м’ясистість. 
(Середня свиноматка по підприємству 
приводить 12,5-13 поросят, маючи у 
рік 2,2 опороси). За три місяці вони 
сягають 110 кг ваги і йдуть на пере-
робку. Це колись наші діди вважали, 
що чим більше сала на свині («на чо-
тири пальці»), тим ліпше, насправді 
зазначена вище вага – найоптималь-
ніша, коли кістка ще порівняно неве-
лика і найбільший вихід м`яса. 

Щоденний приріст живої ваги поро-
сяти, як нам повідав директор підпри-
ємства Ігор Семак, – кілограм – кіло 
двісті. Вихід туші – 72 відсотки, при-
чому пісного м`яса – 60. Це – євро-
пейські показники. Якщо буде нижче 
– не виживемо, зізнається директор.

Європейський підхід тут спостеріга-
ється практично в усьому. Вентиляція 
приміщень виробництва Данії, яка 
славиться передовими технологіями у 
виробництві тваринницької продукції, 
інше закордонне обладнання, в осно-
вному завезене з Польщі, автоном-
на підстанція на випадок вимкнення 
електроенергії... Загалом в устаткуван-
ня вкладено близько 220 тис. євро. Це 
– не рахуючи відновлення і будівни-
цтва нових приміщень. Приміром, на-
ново побудовані склади довжиною 200 
м, де розміститься й комбікормовий 

завод. Що характерно, майже-майже 
не відчутно на території характерного 
запаху. Навіть підійшовши впритул до 
двох забетонованих гноєзбірників єм-
ністю тисяча тонн кожен. Вони на той 
момент виявилися відкритими, але 
причиною тому був сильний вітер під 
час буревію, що зірвав натягнуті тен-
ти, аж погнувши металеві кріплення. 
Та у перспективі їх теж планується на-
крити капітальним перекриттям. Зре-
штою, гній тут не застоюється, адже 
його охоче забирає сусіднє агропід-
приємство, розвозячи по своїх полях. 
Причому абсолютно безкоштовно. 
«Нам головне, аби його хтось забирав, 
оскільки своїх полів не маємо, тож 
нікуди дівати», – пояснює І.Семак. 
Вразило чистотою та охайністю саме 
приміщення для утримання тварин. 
Звичайно, все автоматизовано – го-
дівля, очищення, миття боксів. Все 
управляється за допомогою пультів. 
Порається тут всього чотири праців-
ники. На 2,5 тис. голів (у перспективі 
з введенням в дію другого приміщен-
ня планується розширити поголів’я до 
5 тис.) – один лікар та його помічник, 
плюс три сторожі та різноробочий. 
Щотижнево, каже директор, ведеться 
облік, у скільки обходиться кілограм 
приросту по кожному боксу, скільки 
витрачено кормів, затрачено коштів 
тощо. 

Створено всі необхідні умови для 
працюючих: відремонтоване під євро 
приміщення, душові, кімнати відпо-
чинку, їдальня, де організоване без-
коштовне харчування. Прийшов після 
роботи, скинув одяг, на ранок одяга-
єш вже чисте вбрання. І так щодня. 
Про середньомісячну зарплату дирек-

тор уникнув відповіді, але сказав, що 
від збережених поросят  працюючі 
отримують щомісячну премію, тож і 
від цього мають певну зацікавленість 
у результатах своєї праці.

Звичайно, ще багато чого є у планах 
в керівника, аби все повністю довес-
ти до європейського рівня: добудова 
приміщень, облаштування території і 
т. д.  Невдовзі буде побудовано нове 
приміщення для приймання-відправ-
ки тварин із рампою для дезінфекції 

машин, коли людський контакт від-
буватиметься фактично через скло, 
навіть привітатися за руку з водієм 
автівки не буде можливості, пояснює 
директор. Адже усім відомо – у світі 
лютує африканська чума свиней, тож 
немає гарантії, що вона і до нас не до-
котиться.

Проблем із реалізацією продукції, 
мовить власник підприємства, наразі 

немає, хоча свинини нині є на рин-
ку більш ніж достатньо. Адже наявна 
відповідна генетика, відома постійним 
споживачам. «Наші свині сьогодні є 
практично у кожному ресторані Тер-
нополя, - не без гордості зазначає Ігор 
Іванович. - Європа йде вперед і ми 
мусимо на неї рівнятися. Інакше діла 
не буде!» – підсумував нашу розмову 
пан директор.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

11 липня. Тривалість дня – 16.08. Схід – 4.59. Захід – 21.07.  Іменини святкують Ксенофонт, Сергій
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Тваринництво

Агросектор

Збиральна кампанія розпочалась у 
планові терміни. На жнива «МРІЯ» за-
діє 83 власних і 23 найманих комбайнів 
та близько 400 одиниць вантажного ав-
тотранспорту. Очищуватися та зберіга-
тися зерно буде на власних елеваторах 
«МРІЇ», загальна потужність яких скла-
дає близько 600 тис. тонн. 

Повністю готовий до запуску насін-
нєвий завод Агрохолдингу, добова про-
дуктивність якого сягає 300 тонн насін-
нєвого матеріалу. 99 відсотків насіння 
пшениці та ріпаку та 95 насіння сої, які 
використовує «МРІЯ», – власного ви-
робництва. 

Віктор Кухарчук, операційний ди-
ректор «МРІЯ Агрохолдинг», коментує: 
«Цей рік є однозначно роком озимої 
пшениці, чому посприяв температур-
ний режим і кількість опадів. Близько 30 
відсотків площ озимої пшениці та яро-
го ячменю ми засіяли розкидачем, аби 
розкрити весь потенціал рослини. Та-
ким чином ми наближуємо культуру до 

природних умов, розкриваємо її фізіоло-
гію. Також використовували технології 
No-till,  Мini-till і класичний обробіток 
землі».

Паралельно зі збором врожаю «МРІЯ» 
займається підготовкою ґрунту під посів 
озимих культур. Для ефективного про-
ведення підготовчих робіт та подальшого 
посіву озимих Агрохолдинг забезпечений 
новою сільськогосподарською технікою. 
Нагадаємо, на початку поточного року 
«МРІЯ» вчергове поповнила свій техніч-
ний парк і придбала 10 новітніх трак-
торів Case IH Quadtrac 500, 2 трактори 
John Deere 7930 та 4 сівалки Challenger 
8186 No-till загальною вартістю понад 3,8 
млн. дол. На проведення жнив та підго-
товку до осінньої посівної Компанія ви-
користовує залучений напередодні кре-
дит. Так, у травні Компанія поповнила 
робочий капітал на суму 18 млн. доларів і 
отримала рефінансування 9 млн. доларів 
кредиту, отриманого у 2015 році.

Прес-служба Агрохолдингу «МРІЯ»

У «МРІЇ» стартувала жнивна кампанія-2016
Агрохолдинг «МРІЯ» розпочав збір врожаю на своїх полях. У 2016 році Компанія планує зібрати врожай із площі майже 151 тис. га, з яких 89 тис. га відведено під куль-

тури ранньої групи. Жнива розпочато з обмолоту озимих ячменю, пшениці та ріпаку. 

Свині у Полівцях впевнено крокують до Європи
Як це не дивно звучить, але при такому серйозному підході до справи, як це має місце у приватному підприємстві «М`яспром», 

що кілька років тому прописалося у Полівцях на базі тамтешнього тваринницького комплексу колишнього колгоспу «Про-
грес», високоякісній продукції свинарства українського виробництва у вибагливій ситій Європі будуть куди більше раді, аніж 
асоційованому членству нашої держави серед когорти демократичних держав з її одвічними «болячками» на кшталт тотальної 
корупції, наскрізь прогнилої політичної системи, затяжної економічної деградації і т. п. У цьому наочно могли переконатися 
наші кореспонденти, побувавши минулого понеділка на цьому підприємстві разом із головою райдержадміністрації М.Сташківим 
і начальником управління агропромислового розвитку РДА І.Заболотним.



12 липня. Тривалість дня – 16.06. Схід – 5.00. Захід – 21.06.  Святих Верховних апостолів Петра і Павла
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Трагічні сторінки історії

Відгомін свята

П’ятого липня альма-матер виря-
джала своє творіння – нову формацію, 
молоду генерацію наступників Гіппо-
крата, – простилаючи шлях до нових 
звершень самостійної професійності. 

Як годиться, і це вже традиційно, 
Боже благословення юнаки та юнки 
отримали з уст священнослужителів у 
соборі Верх. Апп. Петра і Павла, де й 
відбулося святкове Богослужіння. 

А відтак, зашарілих і трішки збенте-
жених винуватців торжества гучними 
оплесками зустрічали гості свята, ви-
кладачі, батьки, друзі й близькі. 

Ткалася розмаїта святкова канва, 
яка повнилася щедрими гронами щи-
рих, по-батьківськи мудрих настанов 
вельмишановного керманича навчаль-
ного закладу Любомира Степанови-
ча Білика; найкращих вітань і зичень 
високоповажних гостей, наставників; 
зворушливих слів вдячності батьків і 
випускників; пісенно-поетичними да-
руваннями студентів коледжу. 

Особливою величністю врочистостей 
виокремилася непересічна відзнака – 
директора Чортківського державного 
медичного коледжу, канд. мед. наук, 
Заслуженого лікаря України Любоми-
ра Білика за вагомі трудові здобутки та 
високий професіоналізм нагороджено 

орденом «За заслуги» І ступеня. А ви-
конав цю почесну місію за доручен-
ням Президента України голова Тер-
нопільської ОДА Степан Барна. Слід 
зазначити, ця висока урядова нагорода 

свідчить про те, що п. Білик – повний 
кавалер ордену «За заслуги». 

Неабиякий щем почуттів у кожно-
го із присутніх викликало й вручення 
військовим комісаром полковником 

Леонідом Підручним державних на-
город учасникам бойових дій на сході 
України – нашим краянам – за осо-
бисту мужність та вірність військовій 
присязі. 

Випуск 2016 року – 
особливий, це рік 70-літ-
нього ювілею навчально-
го закладу, який за роки 
існування підготував по-
над 14 тисяч фахівців 
різних спеціальностей. 
Цьогоріч 356 випускників 
отримали дипломи (серед 
яких – 16 з відзнакою) 
молодшого спеціаліста за 
фахами: фельдшер, ме-
дична сестра, фармацевт, 
зубний технік. 

Пустотливий вітерець 
підхопив ніжні звуки 
вальсу, в якому так тен-
дітно і водночас величаво 
закружляла юнь студент-
ська… 

За доброю традицією 
українства випускники 
уклінно піднесли квіти 
до пам’ятника Тарасові 
Шевченку. 

Урочистості заверши-
лися, а у високості ще 
довго витали легкокрилі 

голуби – символи миру.  

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Правлячий архиєрей Бучацької єпархії 
УГКЦ владика Дмитро Григорак разом із 

отцем-деканом Михайлом Левковичем і 
всечеснішими отцями відправили поми-
нальну панахиду. Перед присутніми ви-
ступив народний депутат України Олег 

Барна. Пригадав історичне підґрунтя зі-
брання заступник голови райдержадмі-
ністрації Іван Віват. Він запросив небай-
дужих приєднатися до поїздки в Умань, 
щоби помолитися біля встановленого 
там пам’ятника на місці масового роз-
стрілу майже тисячі наших земляків. По-
їздка відбудеться з 15-го по 17-е липня, 
запис проводиться у райдержадміністра-
ції. Підтримав даний заклик у своїй про-
мові і преосвященний владика Дмитро, 
запропонувавши проводити щорічно, як 
данину пам`яті предкам, своєрідні виїз-
ди-паломництва до уманської землі.

А тим часом менше сотні сучасників 
прийшли помолитися за душі тут помер-

лих й етапованих в Умань. Байдужість – 
відповідь сучасників на страждання, му-
ченицьку смерть тисяч наших земляків 
75 років тому. Це підкреслив у зверненні 
до громади Чортківський міський голо-
ва Володимир Шматько. Про жертов-
ність тогочасної молоді й палку любов 
до української землі повідала присутнім 
колишній політв`язень Євстахія Бабій.

Ведуча дійства, методист РКБК Олек-
сандра Кашуба на завершення мітингу 
запросила покласти до підніжжя мону-
мента квіти та поминальні лампадки.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Разом із яскравим, безмовно гаря-
чим сонцем можна відчути ще більш 
пломеніюче почуття учнівської любові, 
щирої і напрочуд синівської…

Так настроєво, відлунням перших 
кроків липневого вальсу із роками 
студентського життя прощалися  ви-
пускники Державного навчального за-
кладу «Чортківське вище професійне 
училище». 

Вони, юні і загартовані професійни-
ми уміннями й навиками, вступили на 
більш самостійну дорогу життя – на-
вчання, сім`ї, улюбленої професії… 

Першочергово привітати випускни-
ків прийшло духовенство (о. Антоній), 

дирекція закладу, міський голова Во-
лодимир Шматько, викладачі, друзі, 
батьки. 

«Ви сьогодні вступаєте в доросле 
життя. В добру путь, дорогі випускни-
ки!» – зичливо мовив директор учили-
ща Олег Іванілов.

Про важливість професійно-техніч-
ної освіти та реалізацію знань і умінь 
спеціалістів на теренах Тернопілля, 
Чортківщини наголосив мер міста п. 
Шматько: «Сьогодні країні потрібна 
вища професійно-технічна освіта. І хоч 
для вас це сумне свято: ідете із «друго-
го дому», завжди пам`ятайте про своїх 
наставників. Залишайтесь в Чорткові, 

одружуйтесь в Чорткові!».
Окрім вітальних слів, отримали ви-

пускники й довгоочікувані дипломи 
добрих професійних знань. Усього – 

175  дипломантів, 18 з яких – з успіш-
ною відзнакою.   

Надія САСАНЧИН
Фото автора

Відлунює пам’ять роками
У неділю, 3 липня, у сквері Скорботи і Надії відбувся мітинг-реквієм з нагоди 

75-ї річниці трагедії – закатованих в Чортківській тюрмі й тих мучеників, тіла яких 
знайшли вічний спочинок в уманській землі. 

Нова генерація – у царину медичну!
Сонячним сплетінням лагідних променів причепурилося надвечір’я, замилувалося довкілля різнобарв’ям вишиванок, у яких 

дефілювали центральною площею міста випускники Чортківського державного медичного коледжу.

Випускний-2016

«О зупинись, прекрасна мить!»
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Місто
Газета в газеті

«Аж на початку XV століття з’явилось 
на правому березі Серету нове поселення 
Чартковіце, засноване Чартковскіми з ди-
настії Кораб. Упродовж віків воно руйну-
валось безперервними набігами диких та-
тарських орд. 3 початку ХVI ст. переходить 
у власність родини Ґольскіх. В 1522 році 
стає містом, яке отримало Магдебурзьке 
право: (Fudatio oppidi Czartkowicze in iure 
Theutonico A.D. MDXXII = 1522). Про-
тягом тривалого часу поселення цілком 
успішно розвивається. На початку ХVІІ ст. 
сюди переводять орден ченців-домініканів 
з ініціативи Ґольскіх і який засновується у 
володіннях власника Чорткова. На почат-
ку того ж століття Ґольскіми закладається 
костьол (до нашого часу – 1931 рік – збе-
реглась лише житлова частина монастиря 
та стіни муру, якими обгороджений сад). 
Завдяки старанням Ґольского, костельни-
чого чортківського та підгаєцького, Чорт-
ків отримує право влаштовувати щорічні 
ярмарки в день святих Петра та Павла (у 
липні) 1604 року».

Обернімось в часі на 412 (!) літ назад… 
Липень 1604-го. До юного загалом-то 
містечка (на ту пору, якщо вірити Маг-
дебурзькому праву, нам минало лише 
82 роки), з поближніх та дальших місць 
сходився-з`їжджався піший та кінний 
люд. На торговицю. Але все відбувалося 
в день помітного релігійного свята. Тож 
правилося в костелі, а відтак хіба ж обхо-
дилось ярмаркування без забав?!

Понад чотири століття гайнуло-прошу-
міло середмістям Чорткова. Та й тепер тут 
так само гамірно – торговиця. Вочевидь, 
пульсують в наших жилах оті нестримні, 
непогамовані силою прагнень гени ві-
рності звичаям предків, чи не так?..

12 липня, у День Верховних апостолів Пе-
тра і Павла, славетне місто Чортків від-
значатиме 494-ту річницю з Дня надання 
йому Магдебурзького права. Чортківська 
міська рада запрошує усіх мешканців та 
гостей міста взяти участь у чотириденних 
святкуваннях з нагоди цієї події.

Програма заходів до Дня міста 
Чорткова з 9-го по 12-те липня 2016 року

9 липня (центральна площа ім. Героїв Єв-
ромайдану):

з 10-ї год. – містечко народних май-
стрів, козацька кухня (безкоштовно), тир, 
виставка зброї;

з 12-ї год. – благодійний велопробіг у 
підтримку Петра Дичковського.

10 липня (центральний стадіон «Харчовик):
з 12-ї год. – спортивні ігри міста Чорт-

кова.
11 липня (центральна площа ім. Героїв 

Євромайдану):
з 15-ї год. –  показові виступи спортив-

ного клубу «Характерник»;
з 17-ї год. – показові виступи спортив-

ного клубу «Тернопіль» з флорболу (хокей 
на паркеті).

12 липня (центральна площа ім. Героїв 
Євромайдану):

з 10-ї до 18-ї год. – виставка рари-
тетних автомобілів; турнір з вуличного 

баскетболу;
з 12-ї до 14 год. 30 хв. – Богослужіння 

у храмах міста;
з 14 год. 30 хв. до 15 год. 30 хв. – уро-

чиста хода містом у вишиванках «Розмаїт-
тя барв Чорткова»;

з 15 год. 30 хв. до 16-ї год. – флешмоб у 
вигляді тризуба.

 12 липня (парк культури та відпочинку 
ім. І.Франка):

з 16-ї до 18-ї год. – виступ духового ор-
кестру;

з 16-ї до 19-ї год. – на стадіоні «Харчо-
вик» футбольний турнір за участі збірної 
України міських та сільських голів, ФК 
«Маестро», ФК «Кристал» (ветерани клу-
бу);

з 17-ї год. – дитяча концертна програ-
ма;

з 18 год. 30 хв. до 19-ї год. – урочисте 
відкриття свята;

з 19-ї до 24-ї год. – святковий концерт 
за участі: народних, аматорських колекти-
вів із міст Чорткова, Тернополя; Борщів-
ського, Гусятинського районів; учасників 
телевізійного шоу «Україна має талант-7», 
«X-фактор», а також футбольного клубу 
«Маестро», до складу якого увійшли відо-
мі зірки української естради, кіно, теле-
бачення і бізнесу.  

Ретропогляд
Чому в Чорткові празник на Петра?

Нині це не дивина: в представників наймолодших верств чортківчан відповідь на 
таке запитання, як мовиться, відскакуватиме від зубів. Та й навіщо якісь там по-
яснення, коли в середмісті Чорткова он як велично височить Божа домівка – кате-
дральний собор Бучацької єпархії УГКЦ з осідком власне в нашому місті імені Вер-
ховних Апостолів Петра й Павла? Однак «родом» цей храм із початку ХХІ століття. 
А празник Петра-Павла позиціонується в Чорткові як храмовий ще й звідкіль… 
Жодної ж церкви з таким іменем за всю многовікову історію міста до спорудження 
сучасної катедри не було.

Відповідь надибується в путівнику «Przewodnik po Czortkowie i okolice» під ре-
дакцією Йозефа Опац(ь)кого, виданого Подільським відділом туристично-кра-
єзнавчого товариства в Чорткові 1931 року (в тодішній чортківській друкарні 
Б.Х.Рамлера). І ось вона.

12 липня виповнюється 15-а річни-
ця величавої святої споруди – катедри 
Верховних Апостолів Петра і Павла в 
Чорткові. У день такого торжества – 
вітання всім отцям-духівникам храму, 
радості з Небес і Господнього благосло-
вення. Хай дасть Бог сили й наснаги, на-
повнить радістю та миром серця.

Було нелегко в перші роки, де Ви, 
  отче Миколаю, з молитвою змагали,
Де слово Боже розсівали 
            і храм Господній збудували!
Церковні дзвони лунко дзвонять, 
         зупинимось, послухаєм їх спів
І Господові низько уклонімось, 
         покаємось-позбудемось гріхів.
Усе прекрасне – то з любові,
           коли ти молишся Христові.
Коли розмову з ним ведеш, 

          ти не існуєш – ти живеш!
Марія ТОРКІТ, 

м. Чортків

Беру до рук крайню в часі поетичну збір-
ку нашої краянки Раїси ОБШАРСЬКОЇ, 
членки НСПУ та НСЖУ, – «Римовані 
сни». В короткій анотації мовиться: «Ав-
торка з душевним болем відгукується на 
криваві події в зоні АТО, гостро переживає 
за долю рідної землі, неньки України». Од-
нак знано достеменно: про що б там не 
йшлося в збірці, в ній неодмінно буде якась 
присвята Чорткову. Бо авторка-кремен-
чанка надто залюблена в свою другу віт-
цівщину.

Не підвело таке чуття й тепер. Ось 
воно, щемке, чуттєве одкровення.

Рідне місто, мій Чортків, 
             край любові і натхнення,
Квітне сяйвом куполів 

                     у букеті сьогодення.
Поклик рідної землі 
                 відчуває серце щире,
І дорослі, і малі тут живуть 
                     в добрі та мирі.
Слава, пам`ять і краса в нім 
               зріднилися, мов сестри,
А минулі чудеса у мелодії воскресли.
На каштанах сім вітрів, 
            їхній спів – романс ліричний,
У обіймах двох мостів 
            струменить Серет величний.
Серед гомону віків,
                   у вінку п`янкого зілля
Розцвітає мій Чортків –
            пишна квітка Тернопілля.

Храмові уродини
Усе прекрасне – то з любові

Присвята
Ти – наша пишна квітка

Ведуча сторінки Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Новинки-цікавинки старого міста



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.35, 23.50 На слуху 
08.30 Паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.20 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
10.15 Т/с «Таксi» 
10.55 Д/с «Джон 
Фiтцжеральд Кеннедi» 
13.35 Казки Лiрника Сашка 
13.50 М/ф «Друзi янголiв» 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.50 Д/ф «Хронiка 
Української Повстанської 
армiї. 1942-1954» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Орегонський путiвник 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Д/ф «Масажист» 
21.50 Подорожнi 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00 «ТСН-Тиждень» 
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
09.30 «Чотири весiлля-4» 
10.55 «Мiняю жiнку-2» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.15, 15.10 
«Сiмейнi мелодрами-6» 
16.10 «Розсмiши комiка-5» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-4» 
19.30, 01.20 ТСН
20.15 Т/с «Свати-3» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
23.10 Х/ф «Книга Iлая» 

ІНТЕР
06.25 М/ф «Мауглi» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Влiтку я надаю 
перевагу весiллю» 16+ 
11.10, 12.25 Д/п «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.15 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.20 «Чекай на мене» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.50 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Культ» 16+ 
23.45 Т/с «Розумниця, 
красуня» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Загубленi у часi» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Вiнтаж» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Урок... для батькiв» 
17.30 «Нотатки на глобусi» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Учнiвський 
щоденник» 
20.00, 21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.50 Програма «Твiй дiм» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Сад, 
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14 липня. Тривалість дня – 16.02. Схід – 5.03. Захід – 21.04. Іменини святкують Ангеліна, Кузьма

12 липня, вівторок 13 липня, середа 14 липня, 11 липня, понеділок
УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.35, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55 Про головне 
09.45 Нашi грошi 
10.15 Т/с «Таксi» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.40 М/ф «Друзi янголiв» 
13.55 Школа Мерi Поппiнс 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.20 Вiктор Павлик. 
Концертна програма 
17.10 Д/с «Вiзит до Кореї» 
18.15 Новини. Свiт 
19.20 Т/с «Травма» 
21.25 Тенiс. Кубок Девiса. 
Щоденник 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00 «Шiсть кадрiв» 
06.30 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весiлля-4» 
11.00 «Мiняю жiнку-2» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка-5» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-4» 
20.15 Т/с «Свати-4» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
23.10 Х/ф «5 днiв у серпнi» 

ІНТЕР
05.35, 12.25 Д/п «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
06.25 М/ф «Мауглi» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Культ» 16+ 
13.30 «Судовi справи» 
14.20, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Давай одружимося» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
23.45 Т/с «Розумниця, 
красуня» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Як це?» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте здоровi» 
15.15 «Зроблено в Європi» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Дiловий ритм» 
17.30 «ПрофStyle» 
18.20 Т/с «Таксi» 
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 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.35 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
13.00 Концерт Арсена 
Мiрзояна (2015 р.) 
14.00 Х/ф «Бунтiвник» 16+ 

16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Сучасна 
медицина i здоров’я» 
20.30 Програма 
«Євромакс» 
22.40 Х/ф «Остання 
мiшень» 16+ 

ICTV
05.25 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 16.50 Т/с «Пiвнiчний 
вiтер» 16+ 
12.00, 13.20 Х/ф «Кохання 
на трьох» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 22.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
15.30, 16.20, 21.25 Т/с 
«Нiконов i Ко» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.20 Х/ф «Чорна хвиля» 16+ 

СТБ
07.10, 15.55 «Все буде добре!» 
09.10 «Зiркове життя» 
10.05 «Україна має талант! Дiти» 
12.50 «Україна має 
талант!-6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-5 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс-2» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.25 Зона ночi 
06.00, 07.15 Kids Time 
06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.20 Т/с «Друзi» 
11.00 Т/с «Щасливi разом» 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
20.00 Вiд пацанки до 
панянки 
22.10 Х/ф «Особливо 
небезпечна» 16+ 
00.00 Х/ф «100 футiв» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.50, 21.00, 23.30 Т/с 
«Самара» 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
00.15 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 12.10 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
08.50, 18.50, 19.20 
«Люстратор 7,62» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Токiо» 
10.15 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Прага» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
13.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»
14.45 Т/с «Загублений 
свiт» 
15.40, 22.00 Т/с «Таксi: 
Бруклiн» 
16.40 Х/ф «Пiд прицiлом» 
16+ 
20.00 Х/ф «Тунель» 16+ 
23.55 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Дублiн» 
00.50 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Москва» 
01.45 Т/с «1920. Вiйна та 
кохання» 16+

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.30, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55 Про головне 
09.30 Дорога до Рiо-2016 
10.15 Т/с «Таксi» 
10.55 Вiкно в Америку 
11.30 Вiйна i мир 
12.10 Слiдство. Iнфо 
13.40 М/ф «Друзi янголiв» 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Спогади 
15.35 Надвечiр’я. Долi 
16.35 Свiтло 
17.10 Д/с «Вiзит до Кореї» 
18.15 Новини. Свiт 
19.20 Т/с «Травма» 
21.25 Тенiс. Кубок Девiса. 
Щоденник 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.40 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весiлля-5» 
11.00 «Мiняю жiнку-2» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка-5» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-4» 
20.15 Т/с «Свати-4» 
21.15 Т/с «Центральна лiкарня» 
23.15 «Право на владу-2016» 

ІНТЕР
05.35, 12.25 Д/п «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
06.25 М/ф «Мауглi» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Культ» 16+ 
13.30 «Судовi справи» 
14.20, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Давай одружимося» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
23.45 Т/с «Розумниця, 
красуня» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «День-як мить...» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30, 21.50 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Фабрика iдей» 
15.30 «ПрофStyle» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Акценти тижня» 
17.30 «Храми Подiлля» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Сучасна 
медицина i здоров’я» 
08.00 Програма 
«Євромакс» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 

город, квiтник» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Європа 
у фокусi» 
12.40 Програма 
«Слiдства. Iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Змова» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
17.30 Програма «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Детективи» 

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.50 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.00 Без гальм 
10.35 М i Ж 
11.00 Дивитись усiм! 
12.00, 13.20 Х/ф «Агенти 
ФБР» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.20 Х/ф «Вогонь iз 
пекла» 16+ 
16.45 Х/ф «Вiд колиски до 
могили» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Кримiнальна Україна 
21.25 Т/с «Нiконов i Ко» 16+ 
22.25 Свобода слова 
01.00 Х/ф «Сонце, що 
сходить» 16+ 

СТБ
07.20, 15.55 «Все буде добре!» 
09.25 «Зiркове життя» 
12.15 Х/ф «Три плюс два» 
14.05, 20.00, 01.45 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-7 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.45 «Доньки-матерi» 
00.35 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 08.00 Kids Time 
06.07 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.02 М/ф «Неймовiрнi 
пригоди кота» 
09.45 Х/ф «Агент Кодi Бенкс» 
11.45 Х/ф «Агент Кодi Бенкс-2» 
13.40 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Дешево i сердито 
21.20 Суперiнтуїцiя 
00.15 Х/ф «Заручини в 
уявi» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
10.50 Т/с «Русалка» 
14.40, 15.30 Т/с «Школа 
проживання» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Самара» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Бiблiотекар. 
У пошуках списа долi» 

2+2
08.25, 19.00 «ДжеДАI» 
08.45 Х/ф «Святий Петро» 
16+ 
12.45 «Українськi сенсацiї» 
13.45, 18.50 «Люстратор 7,62» 
14.45 «Люстратор. 
Спецпроект» 
15.45 «Секретнi матерiали» 
18.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.00 Х/ф «Загiн 
порятунку» 16+
22.00 Т/с «Таксi: Бруклiн» 
23.00 Д/п «Дембель» 
00.00 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Стамбул» 
00.55 Д/п «Пiдземнi мiста. 
В’єтнам» 
01.50 Т/с «1920. Вiйна та 
кохання» 16+

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.30, 07.50, 08.25 
Смакота 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.30, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55 Про головне 
09.45 Уряд на зв’язку 
з громадянами 
10.15 Т/с «Таксi» 
10.55 Д/с «Джон 
Фiтцжеральд Кеннедi» 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 М/ф «Друзi янголiв» 
13.55 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.10 Фольк-music 
16.35 Подорожнi 
17.30 Мистецький пульс 
Америки 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Травма» 
20.30 Нашi грошi 
21.50 Вiйна i мир 
22.40 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00 «Шiсть кадрiв» 
06.30 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30, 01.25 ТСН
09.45 «Чотири весiлля-4» 
11.00 «Мiняю жiнку-2» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка-5» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-4» 
20.15 Т/с «Свати-3» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
23.10 Х/ф «Збройовий 
барон» 

ІНТЕР
05.40, 12.25 Д/п «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
06.30 М/ф «Мауглi» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Культ» 16+ 
13.30 «Судовi справи» 
14.20, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Давай одружимося» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
23.45 Т/с «Розумниця, 
красуня» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Бiля рiдних 
джерел» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
14.00 Д/ф «Павло 
Загребельний. 
До запитання...» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Як це?» 
17.30 «100 шедеврiв» 
18.20 Т/с «Таксi» 
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 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 

08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Твiй дiм» 
12.40 Програма «Право 
на успiх» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Сiєста» 16+ 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Аватар» 16+ 

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 16.50 Т/с «Пiвнiчний 
вiтер» 16+ 
11.50, 13.20 Х/ф «Вогонь 
iз пекла» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 22.25 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
15.30, 16.20, 21.25 Т/с 
«Нiконов i Ко» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
23.20 Х/ф «Шосе смертi» 16+ 

СТБ
06.30, 15.55 «Все буде 
добре!» 
08.30 «Вагiтна у 16» 
09.30 «Доньки-матерi» 
10.25 «Україна має талант! 
Дiти» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-7 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3» 
01.15 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time 
06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.17 Т/с «Друзi» 
11.00 Т/с «Щасливi разом» 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
20.00 Вiд пацанки до 
панянки 
22.30 Х/ф «Мiльйонер 
мимоволi» 16+ 
00.25 Х/ф «Великий тато» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.50, 21.00, 23.30 Т/с «Самара» 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
00.15 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
07.35, 11.10 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
08.50, 18.50 «Люстратор 7,62» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Стамбул» 
10.15 Д/п «Пiдземнi мiста. 
В’єтнам» 
12.05 Х/ф «Вiйна драконiв» 16+ 
13.55 Х/ф «Ера драконiв» 
15.40, 22.00 Т/с «Таксi: 
Бруклiн» 
16.40 Х/ф «Загiн 
порятунку» 16+ 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00 Х/ф «Пiд прицiлом» 16+ 
23.55 Д/п «Пiдземнi мiста. Токiо» 
00.50 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Прага» 
01.45 Т/с «1920. Вiйна та 
кохання» 16+
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.50 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55 Про головне 
09.35 РЕ:ФОРМА 
10.15 Т/с «Таксi» 
11.00 Д/с «Мости мiж 
свiтами» 
11.55 Д/ф «Повернення» 
12.20 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.45 Хочу бути 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Театральнi сезони 
15.30 Вiра. Надiя. Любов 
16.30 Гра долi 
17.10 Д/с «Вiзит до Кореї» 
18.15 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Травма» 
20.30 Х/ф «Скажи 
кукурудза» 
21.25 Тенiс. Кубок Девiса. 
Щоденник 
21.50 Перша студiя 
22.40 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весiлля-5» 
11.00 «Мiняю жiнку-2» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка-5» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-4» 
20.20 «СватиКИ» 
22.00 «Свiтське життя» 
23.00 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
05.40, 12.25 Д/п «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
06.30 М/ф «Мауглi» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Культ» 16+ 
13.30 «Судовi справи» 
14.20, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Давай одружимося» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.00 Х/ф «Полiт фантазiї» 16+ 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «I будуть приходити 
люди...» 
10.35 «7 природних чудес 
України» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
11.45 «Храми Подiлля» 
14.00 «Що робити?» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.20 «Слiд» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 

08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.40, 21.30 Програма 
«Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Бренда Старр» 
17.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
22.35 Х/ф «Прокляття 
самогубця» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.50 Т/с «Сонька 
Золота Ручка» 16+ 
12.00, 13.20 Х/ф «Няньки» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.30, 16.20 Т/с «Нiконов 
i Ко» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25, 22.05 Т/с «На трьох» 
23.30 Х/ф «Найманець» 18+ 

СТБ
07.50 Х/ф «Найчарiвнiша 
та найпривабливiша» 
09.35 Х/ф «Маша» 
11.30 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.30 Т/с «Коли ми 
вдома» 
19.45 Х/ф «Остання роль 
Рiти» 
22.35 Х/ф «Дорога моя 
донечко» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
09.45, 20.00 Вiд пацанки до 
панянки 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
22.00 Х/ф «Сiнiстер» 18+ 
00.05 Х/ф «Сiнiстер-2» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.50, 21.00, 23.30 Т/с «Самара» 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 

2+2
07.35, 12.10 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
08.50, 18.50 «Люстратор 
7,62» 
09.00, 19.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Єрусалим» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
13.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.45 Т/с «Загублений свiт» 
15.40 Т/с «Таксi: Бруклiн» 
16.40 Х/ф «Цiль номер 
один» 16+ 
20.00 Х/ф «Таксi» 16+ 
21.50 Х/ф 
«На старт, увага, оммммм» 
16+ 
23.50 Х/ф «Порушуючи 
правила» 16+ 
01.35 Т/с 
«1920. Вiйна 
та кохання» 16+

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.15 Шеф-кухар країни 
08.10 Смакота 
08.35, 23.40 Золотий гусак 
09.10 Мистецький пульс 
Америки 
09.40 Як це? 
10.05 Хто в домi хазяїн? 
10.30 Хочу бути 
11.05 Казки Лiрника Сашка 
11.35 М/ф «Друзi янголiв» 
12.20 Х/ф «Дитячий 
секрет» 
14.25 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
15.30 Чоловiчий клуб 
16.10 Д/ф «Джиммi 
Картер» 
17.35 Т/с «Мафiоза» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.30 Тенiс. Кубок Девiса. 
Щоденник 
21.35 Дорога до Рiо-2016 
22.00 М/ф «Дорога» 
22.20 Альтернативна 
музика 
23.00 Територiя закону 

1+1
08.05 «СватиКИ» 
09.40, 19.30 ТСН
10.40 «Свiтське життя» 
11.40 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
16.30, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка-6» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.10 Х/ф «Джекi Браун» 

ІНТЕР
06.45, 20.00 «Подробицi» 
07.45 М/ф «Мауглi» 
09.00, 03.35 Х/ф «Формула 
кохання» 
11.00 Х/ф «Бiлоруський 
вокзал» 
13.00 Х/ф «Жiноча 
iнтуїцiя» 
15.20 Т/с «Ластiвчине 
гнiздо» 
20.30 «Слов’янський базар 
у Вiтебську» 
 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Удосвiта» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Назбиране» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «Слiд» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Азбука смаку» 
17.50 «Театральнi зустрiчi» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
06.15, 11.00 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Те, що бачив 
мiсяць» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00, 23.15 Програма 
«Слiдства. iнфо» 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 
11.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 
00.05 Тернопiльська 
погода 

12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф 
«Прибуття» 16+ 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Дитяче кiно.
М/ф «Машина часу» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 Програма «Сучасна 
медицина i здоров’я» 
20.10 Концерт «ТНМК» 
21.30 Х/ф «Кохаючись» 16+ 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.15 Провокатор 
08.10 Кримiнальна Україна 
09.10 Секретний фронт 
10.05 Антизомбi 
11.05 Громадянська 
оборона 
12.05, 13.00 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Бетховен» 
15.05 Х/ф «Бетховен-2» 
16.50 Х/ф «Няньки» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Бiй без правил» 16+ 
22.10 Х/ф «Втеча з Шоушенка» 
16+ 

СТБ
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.55 «Єгорушка проти 
експертiв!» 
13.05 Х/ф «Найчарiвнiша 
та найпривабливiша» 
14.50 Х/ф «Остання роль 
Рiти» 
17.00 Х/ф «Дорога моя 
донечко» 
19.00 Х/ф «Подiлись 
щастям своїм» 
23.30 «Давай поговоримо 
про секс-2» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.30 Дешево i сердито 
09.50 Вiд пацанки до 
панянки 
11.45 Хто зверху 
13.50 Т/с «СашаТаня» 16+ 
17.10 Х/ф «Ямакасi» 16+ 
19.00 Х/ф «Погоня» 16+ 
21.00 Х/ф «Трейсери» 
22.50 Х/ф «Поцiлунок 
дракона» 18+ 
00.50 Х/ф «Серцеїдки» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
08.50 Х/ф «Олександра» 
10.50 Т/с «Сила серця» 
14.40, 15.20 Т/с «Сила 
Вiри» 
19.45 Д/ф «Поколiння 
Янтар» 
20.50 Футбол. 
Суперкубок України. 
«Шахтар» - «Динамо» 
23.20 Х/ф «Маша й 
ведмiдь» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
15.00 Х/ф «Чорний орел» 
16+ 
16.50 Х/ф «Порушуючи 
правила» 16+ 
18.20 Х/ф «Таксi» 16+ 
20.10 Х/ф «Ласкаво 
просимо до раю» 16+ 
22.20 Х/ф «Пiраньї 3DD» 18+ 
00.05 Х/ф «На старт, увага, 
оммммм» 16+ 

УТ-1 
08.10 Смакота 
08.35 Золотий гусак 
10.10 Мистецькi iсторiї 
10.40 Гра долi 
11.25 Спогади 
11.55 Х/ф «Бiлий птах з 
чорною ознакою» 
13.45 Театральнi сезони 
14.35 Фольк-music 
16.05 Д/ф «Джиммi 
Картер» 
18.00 Т/с «Мафiоза» 
21.00 Новини 
21.30 Тенiс. Кубок Девiса. 
Щоденник 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
23.00 Паспортний сервiс 
23.20 День Янгола 

1+1
08.05 «Українськi сенсацiї» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
Мультфiльм «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт-5» 
12.25 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
15.15 Т/с «Свати-3» 
17.20 Т/с «Свати-4» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Його любов» 
00.40 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний» 
13.00, 23.00 «Слов’янський 
базар у Вiтебську» 
15.30, 21.30 Т/с 
«Ластiвчине гнiздо» 
20.00 «Подробицi тижня» 
01.35 Х/ф «Сповiдь Дон 
Жуана» 16+

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00, 22.15 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
10.20 «В об’єктивi ТТБ» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «Спортивнi меридiани» 
11.40 «Смакота» 
11.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Дивоцвiти» 
18.00 «Телевiзор» 
18.30 «Степовики» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 

TV-4
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Машина часу» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 

15.30 Програма «Слiд» 
16.00 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
16.30 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 Програма 
«Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.45, 00.45 Мiська рада 
iнформує 
20.00 Європа у фокусi 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.10 Х/ф «Дорога» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.20 Х/ф «Бетховен-2» 
10.05 Зiрка YouTube 
11.40 Дивитись усiм! 
12.35, 13.00 Без гальм 
12.45 Факти. День 
13.25 М i Ж 
13.50 Х/ф «Втеча з 
Шоушенка» 16+ 
16.40 Х/ф «Бiй без правил» 16+ 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Початковий 
код» 16+ 
22.10 Х/ф «Людина, що 
бiжить» 16+ 
00.10 Х/ф «Армiя темряви» 18+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.40 «Караоке на Майданi» 
11.35 Х/ф «Подiлись 
щастям своїм» 
16.05 «Мiстичнi iсторiї-7 
з Павлом Костiциним» 
19.00, 01.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
23.05 «Я соромлюсь свого 
тiла-2» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.47 М/с «Дракони: 
Вершники Олуха» 
09.05 М/с «Кiт у чоботях» 
11.00 Х/ф «Особливо 
небезпечна» 16+ 
13.00 Х/ф «Ямакасi» 16+ 
14.45 Х/ф «Погоня» 16+ 
16.45 Х/ф «Трейсери» 
18.40 Х/ф «3 днi на 
вбивство» 16+ 
21.00 Х/ф «Людина 
листопада» 16+ 
23.00 Х/ф «Сiнiстер-2» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Подiї 
07.30 Зоряний шлях 
09.10 Х/ф «Маша й 
ведмiдь» 
11.00 Т/с «Сила Вiри» 
15.00 Х/ф «Любов для 
бiдних» 
17.00, 20.00 Т/с «Кращий 
друг родини» 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
22.00 Т/с «Сила серця» 

2+2
08.25 «Облом.UA» 
09.00 Бушидо 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 Д/п «Дембель» 
16.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо до раю» 16+ 
18.10 Х/ф «Джек Гантер. В 
пошуках скарбiв Угарiта» 16+ 
20.05 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зiрка» 16+ 
22.05 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробницi 
Ехнатона» 16+
00.05 Х/ф «Пiраньї 3DD» 
18+ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Поспішить завершити 

важливі справи або від-
новити давно занедбані. 
Необґрунтована критика 
на роботі може дати привід 
для зміни роботи, можливо, 
ви знайдете краще місце. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви можете створювати 

своє майбутнє. Ви поміча-
тимете цікаві деталі, ситу-

ації, людей. Постарайтеся 
докладно зафіксувати ідеї, 
які відвідають вас. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Необхідно прислухатися 
до голосу розуму. Ви будете 
багато спілкуватися та зна-
йомитися з новими людь-
ми. Постарайтеся справити 
приємне враження на них. 
Посміхайтеся і шукайте у 
всьому позитив.

РАК (22.06-23.07)
Ваша поведінка може 

викликати в оточуючих нео-
днозначні оцінки. Ставтеся 
до цього спокійно і незво-
рушно, однак зважайте на 
чужу думку. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На вас можуть очікувати 

нові знайомства і несподі-
вані зустрічі. Будьте готові 
швидко зібратися та вируши-

ти в поїздку. На перший план 
вийдуть не слова, а вчинки: 
саме по них вам варто оціню-
вати навколишніх. 

ДІВА (24.08-23.09)
Озбройтеся терпінням 

і зібраністю. На роботі не 
провокуйте конфліктних си-
туацій, краще не попадати-
ся на очі начальству. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам необхідно прикласти 

деякі зусилля, щоби домогтися 
успіху. Бажано направити свою 
енергію в потрібне русло. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Досить комфортний і 

приємний період в емоцій-
ному плані, вас будуть під-
тримувати друзі та близькі 
люди. Женіть геть від себе 
похмурі думки.     

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Можуть з’явитися нові ці-

каві ідеї, які захоплять вас. 
На роботі постарайтеся 
ненав’язливо, але вчасно 
проявити себе, показати, на 
що ви здатні. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Якщо ви шукаєте нову 

роботу, то ваші пошуки мо-
жуть увінчатися успіхом, од-
нак поки не варто це поши-
рювати. Краще не вживати 
нічого серйозного. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ви будете схильні до спон-

танних і необдуманих дій. Це 
може заважати домогтися по-
трібного результату. 

РИБИ (20.02-20.03)
Важливою буде зовнішня рес-

пектабельність. Люди, з якими 
ви працюєте, будуть мати на вас 
великий вплив, що, насправді, не 
бажано. Постарайтеся мати свою 
думку щодо ключових питань. 

13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Знову 18» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства.Iнфо» 
20.40 Програма «Право на успiх» 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Останнiй 
подих» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Т/с «Пiвнiчний вiтер» 16+ 
11.45, 13.20 Х/ф «Чорна 
хвиля» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 22.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
15.30, 16.20, 21.25 Т/с 
«Нiконов i Ко» 16+ 
16.50 Т/с «Сонька Золота 
Ручка» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.20 Х/ф «Колонiя» 18+ 

СТБ
06.45, 15.55 «Все буде добре!» 
08.50 «Зiркове життя» 
10.30 «Врятуйте нашу сiм’ю-3» 
13.15 «Україна має талант!-6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 01.45 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-5 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь 
свого тiла-2» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 07.25 Kids Time 
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.27 Т/с «Друзi» 
13.40 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
20.00 Вiд пацанки до 
панянки 
22.10 Х/ф «Серцеїдки» 
00.45 Х/ф «Заручини 
в уявi» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.50, 21.00, 23.30 Т/с 
«Самара» 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
00.15 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
07.35, 12.10 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
08.50, 18.50 «Люстратор 7,62» 
09.00, 19.20, 23.20 
«Секретнi матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Дублiн» 
10.15 Д/п «Пiдземнi мiста. Москва» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
13.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
14.45 Т/с «Загублений свiт» 
15.40, 22.00 Т/с «Таксi: 
Бруклiн» 
16.40 Х/ф «Тунель» 16+ 
20.00 Х/ф «Цiль номер 
один» 16+ 
23.55 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Єрусалим» 
01.45 Т/с «1920. Вiйна та 
кохання» 16+
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ФутболЛегка атлетика

Чемпіонат області. 9-й тур. ФК «Бере-
жани» – ФК «Чортків» – 2:1.

Минулої неділі завершилося перше 
коло обласної першості з футболу, де 
чортківська команда дев’ятою (!) по-
разкою поспіль встановила власний 
антирекорд, не спромігшись у жодному 
матчі не те, що відчути смак перемо-
ги, а навіть зачепитися бодай за нічию. 
Як запевнив мер Чорткова, він же й 
президент однойменного футбольного 
клубу В.Шматько в інтерв’ю нашій га-
зеті, опублікованому в минулому номе-
рі районки, у другому колі, яке стартує 
14 серпня, чортківські уболівальники 
побачать зовсім іншу команду. Очіку-
ється значне підсилення складу запро-
шеними майстрами шкіряного м’яча, 
навіть більше, чортківчани планують 
заявитися на участь в аматорській пер-
шості України. У розвиток футболу в 
нашому місті вкладається чимало ко-
штів: відновлено газон футбольного 
поля, відбувається регулярний полив 
газону, відремонтовано роздягальні та 
душові кімнати тощо. Тобто створю-
ються всі необхідні умови для успішно-
го виступу спортсменів, справа тільки 
за результатами. Хочеться вірити, що 
вони рано чи пізно таки прийдуть.

Чемпіонат району. 9-й тур
Перша група. Звиняч – Улашківці – 

0:0; Ягільниця – Гор. Вигнанка – 2:0; 
«Буревісник» Пробіжна – Косів – 0:0; 
Заводське – «Калічівка» Чортків – 2:0; 
Бичківці – Колиндяни – 4:6; Гадинків-
ці – Нагірянка – 3:0. (Результати зігра-
них у резервний день матчів 8-го туру: 
Косів – Ягільниця – 2:3; Улашківці – 
Гадинківці – 2:1; Колиндяни – Завод-
ське – 0:3; «Калічівка» – «Буревісник» 
– 4:3). Турнірне становище лідерів гру-
пи: Ягільниця – 25 очок; Заводське – 
24; Гор. Вигнанка – 24.

Друга група
Зона «А». Джурин – Базар – 5:3; Ри-

додуби – Сосулівка – 4:3; Ромашівка 
– Скородинці – 4:1; Біла – Палашівка 
– 4:4; Росохач – Полівці – 2:1; Милівці 
– вихідний. Турнірне становище ліде-
рів зони: Росохач – 25 очок; Біла – 19; 
Полівці – 17. 

Зона «Б». Давидківці – Шманьківці 
– 2:1; Залісся – М.Чорнокінці – 0:3; 
В.Чорнокінці – Товстеньке – 2:1; 
«Максимум» Чортків – Пробіжна – 
3:1.  Турнірне становище лідерів зони: 
Давидківці – 27 очок; Товстеньке – 21; 
Шманьківці – 15.

Мова – про 19-річного легкоатлета Ві-
ктора Семчука, про котрого неодноразо-
во свого часу писала наша газета. Дня-
ми Віктор знову підтвердив своє високе 
майстрівське реноме, здобувши срібло 
на першості України з легкої атлетики 
серед юніорів 1997-1998 р. н. у секторі 
стрибків у довжину. Лише 6 см не ви-
стачило до омріяного золота (результат 
Віктора – 7 м 15 см, а якби не заступи, 
то двічі він навіть «долітав» до відмітки 
7,50!), яке виборов київський спортсмен. 
Бронзова нагорода теж у киянина. Ось 
так, між двома представниками мегапо-
лісу, в якому умови для занять спортом 
з нашими не до порівняння, опинився 
галицький «провінціал».

Сьогодні В.Семчук навчається у Тер-
нопільському національному еконо-
мічному університеті – славній кузні 
спортивних талантів, шліфуючи свою 
майстерність у заслуженого тренера 
України Михайла Васірука. Та основи 
майстерності протягом шести років він 
закладав у рідній Чортківській ДЮСШ 
під батьківською опікою не менш услав-
леного дитячого тренера Валерія Боль-
шакова. Тут і прийшли його перші пере-
моги, найвагоміші з яких – чемпіонство 
України у 2009-му, 2011-му і 2013-му 
роках. Особливо хочеться відмітити 
останню звитягу, де Віктор невдовзі піс-
ля травми став переможцем не у своїй 
коронній дисципліні – бігу на 200 м. Як 
спринтер, він у тому ж році взяв участь 

у чемпіонаті світу в складі збірної Укра-
їни в Донецьку. До слова, й досі, не зва-
жаючи на тернопільську «прописку», усі 
здобутки Віктора лягають в скарбничку 
успіхів Чортківського району. Нині він 
числиться у списку кандидатів у збірну 
команду України. Тож хочеться вірити, 
що до всеукраїнських додадуться й зви-
тяги на континентальній першості, адже 
свій потенціал молодий чортківський 
легкоатлет ще далеко не розкрив. Ми ж 
уважно стежитимемо за його успіхами і 
радітимемо разом із ним. 

Удачі Тобі, Вікторе!
Любомир ГАБРУСЬКИЙ  

Перше коло – одні нуліЗавидна стабільність чортківського чемпіона

Наприкінці навчального року в Чорт-
ківському державному медичному ко-
леджі відбулася зустріч у літературно-
мистецькій вітальні «Нерозгадані тайни 
Івана Марчука», присвячена 80-річчю 
з дня народження митця, уродженця с. 
Москаліївка Лановецького району Тер-
нопільської області.

Гості свята довідалися багато цікавого 
про Івана Марчука – українського жи-
вописця, народного художника Украї-
ни, лауреата Національної премії Укра-
їни ім. Т.Г.Шевченка. 

У 2017 році видання «The Daily 
Telegraph» склало рейтинг ста найви-
значніших геніїв сучасності. Відрадно, 
серед них - Іван Степанович Марчук.

Сьогодні його картини вражають 
мистецтвознавців Європи, Америки, 
Австралії, йому пропонують виставля-
тися в найкращих залах світу, і це все 
на противагу минулому гонінню та пе-
реслідуванню в Україні. 

Присутні переглянули уривки з фільму 
Олександра Коваля «Голос моєї геніду-
ші»,  насолодилися  красою картин ху-
дожника; змогли торкнутися таємниць 
створення шедеврів геніальним художни-
ком під час перегляду відеосюжетів. 

Майстер винайшов свою унікальну тех-
ніку – «пльонтанізм», таку назву митець 
жартома дав своєму стилю від слів «плес-
ти», «пльонтати». Картини ніби створені з 
клубочків чудернацьких ниток. Увесь се-
крет – у тоненьких цівочках фарби замість 
звичайного мазка пензлем. Рука майстра 

робить 120 рухів за хвилину. 
До процесу творчості долучилися і 

студенти – вони прийшли на свято у 
власноруч розмальованих футболках у 
«стилі Марчука». Кілька місяців поспіль 
творили юнаки та юнки у коледжній 
мистецькій майстерні, котра відчинена 
для усіх бажаючих зануритися в диво-
вижний світ унікальності.  Окрім того, 
юні обдарування писали відгуки на кар-
тини художника, що вразили їх найбіль-
ше. Перемогу і приз (футболку із зобра-
женням картини «Пробудження») у цій 
номінації здобула студентка 132 групи 
Наталія Киричок.

На сьогодні спадщина майстра, на 
жаль, залишається не озвученою і при-
хованою навіть від співвітчизників, а це  
більше ніж 4 000 творів. Чи можна зми-
ритися з тим, що навіть передані музе-
ям шедеври сховані від світу в підвалах 
підтоптаних фондів. 

Сам майстер є прикладом одержи-
мості. Від Марчука можна взяти стіль-
ки, скільки ладен підійняти, на будь-
який смак. Чи розгадано Марчука як 
людину й митця? Звичайно – ні, тому 
що справжні твори мистецтва живуть 
своїм власним життям. Його велике до-
бре серце щедро обдарувало нас своїми 
геніальними одкровеннями. Поки воно 
б’ється, ми – народ. 

Наталія БЕЗПАЛЬКО, 
Наталія КОТИК, 

викладачі Чортківського державного 
медичного коледжу

Славетні постаті

Нерозгадані тайни Івана Марчука
(У Тернопільській області 2016 рік оголошено роком геніального художника І.С.Марчука).

А «одежина» –  під стать столичній
Гадаєте, ось така позірність у 

видиві барвистого тротуарного 
покриття властива передов-
сім столичному Хрещатику чи 
тернопільському Театральному 
майдану? От і ні, це – вхід-в`їзд 
до дитячого садка у с. Косів, 
така напрочуд приємна візитів-
ка тамтешнього дитячого на-
вчального закладу. Недарма ж 
в народі кажуть, що стрічають 
таки по одежі. А доклалось до 
ось такої «одежі» закладу зна-
не особливою господарською 
заповзятливістю ПАП «Дзвін», 
принагідно зберігши і в забарв-
ленні вхідної брами та огорожі 

свої брендові кольори – зелено-жовті.

Зупинки: «донька» й «пасербиця»

Так само наскрізь «пропитана» сучассям й автозупинка в Ридодубах, де функці-
онує відділок ПАП «Дзвін». Коментарів не потрібно жодних, лиш дивімося й ми-
луймося! Та ще не втомлюймось стверджувати: всюди б так! Бо ж таки абсолютно 
не всюди. Гадаєте, що там громадиться за стихійними заростями? Правильно, 
теж автозупинка. На рівні так званих чотирьох доріг, коли курсувати, скажімо, з 
Ромашівки до Косова. Їй пощастило значно менше, та що там – повний бедлам! 
У чиєму віданні ось такий «об`єкт», можна лиш розмірковувати…   

Заслужений статус
Він ґрунтовно займається фотографією 

вже років зо п`ять. Потужно заявив про себе 
торішнього липня, коли знімок Михайла 
Сапригіна, викладача зуботехнічних дис-
циплін Чортківського державного медично-
го коледжу, дістався опублікування в між-
народному науково-популярному часописі 
«National Geographic». Відтак, вже цьогоріч-
ного лютого, буда персональна виставка ху-
дожньої фотографії «Life for Photo» в РКБК 
ім. К.Рубчакової. Тоді всі виразно впізнали 
в баченні фотомайстра справжнього фотоху-
дожника. Й недарма: нещодавно його таки 
прийнято до спільноти Національної спілки 
фотохудожників України.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Новинар
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ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

будинок у с. Джурин, по вул. Шанай-
ди, 19 (центр села). Є земельна ділян-
ка в користуванні 0,22 га і під забудову 
0,20 га. Загальна приватизація.

Тел.: 096-405-53-25, 098-484-13-44.

терміново двокімнатна квартира на 
5-му поверсі в затишному мікрорайоні 
по вул. Б.Лепкого, 9, навпроти полого-
вого будинку. Загальна площа – 58,1 
кв. м, житлова – 33,3 кв. м. З добрим 
євроремонтом, індивідуальне опалення, 
6-метровий балкон (через дві кімнати) 
обладнаний євровікнами і вагонкою, 
3-метровий балкон об`єднаний разом з 
кухнею. Санвузол з оновленою сантехні-
кою. Тел.: 066-080-20-08, 068-988-40-69.

Заява про наміри

Запрошуємо на роботу вахтовим мето-
дом ОХОРОНЦІВ. Житло, форма – за ра-
хунок підприємства. Звертатися: м. Тер-
нопіль, вул. Тарнавського, 1. Тел. (0352) 
43-30-00, 095-283-36-99, 067-730-09-41.

квартири

земельна ділянка

інше

Вважати недійсними:

двері гаражні – ролети, розміром: ви-
сота – 3,13 м, ширина – 3,22 м. Ціна 
договірна. 

Тел. 067-425-06-30. 

3-кімнатна квартира в м. Чортків 
по вул. Незалежності, 1/5, панелька. 
Євроремонт, індивідуальне опален-
ня, лічильники на все, інтернет, теле-
фон, кабельне ТБ, добудована лоджія, 
2 грядки, великий підвал, зручно під 
офісне приміщення, аптеку.

Тел. 097-625-00-10.

Охоронна фірма 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 

вахтовим методом 
та подобово 

ЗАПРОШУЄ ОХОРОННИКІВ 
(чоловіків та жінок)

Тел: 050-232-55-35, 096-430-42-67

ПП «VS Group» 
ОГОЛОШУЄ НАБІР 

НА НОВУ КОМАНДУ 
ТОРГОВИХ 

ПРЕДСТАВНИКІВ 
Досвід роботи і наявність авто 
не обов’язкові. Клієнтська база 

сформована. Кар’єрний ріст 
і дружний колектив. 

Перший місяць ставка 4000+% 
(додаткова оплата праці за авто). 

Тел.: 050-433-54-63, 067-341-95-12

недобудований будинок загальною 
площею 280 кв. м та закінчена будівни-
цтвом літня кухня загальною площею 
130 кв. м, розташовані на земельній ді-
лянці площею 1277 кв. м. Є газ, вода, 
електрика. Адреса: м. Чортків, вул. До-
вбуша, 2 а. Тел. 067-733-31-63.

Висловлюємо щиру вдячність всім, 
хто розділив наше велике горе із втра-
ти рідної людини – дружини, матері, 
бабусі Крайчої Ганни Іванівни. Нехай 
милосердний Господь винагородить їх 
Своїми Ласками за співчуття та допо-
могу, участь в похороні. Велике спаси-
бі родині зі сіл Звиняч, Сосулівка, смт 
Заводське, сватам Винничиним, сватам 
з Тернополя, церковному хору собору 
Верховних Апостолів Петра і Павла, су-
сідам – близьким і далеким.

Опечалена родина – чоловік, діти, 
онуки і правнуки покійної.

господарство (будинок, хлів, літня кух-
ня – цегляної будови) за адресою: с. Біла, 
вул. Карпина, буд. 19. Ціна договірна. 
Можливий обмін на автомобіль.

Тел.: 097-992-64-71, 097-318-45-49; 
098-816-77-67.

Дирекція та педагогічний ко-
лектив Ягільницької ЗОШ І – 
ІІІ ступенів сумують з приводу 
смерті ветерана педагогічної 

праці, відмінника освіти України 
МУХІНОЇ Надії Денисівни і ви-
словлюють співчуття рідним. 

Хай земля їй буде пухом.

диплом кваліфікованого робітника серії ТЕ за 
№ 19201752, виданий професійно технічним учи-
лищем № 29 м. Чортків 30 червня 2002 р. на ім’я: 
ПЕЛЕХАТИЙ  Тарас Степанович.

Вічні істини
   ТЕРПКИЙ ПОЛИН 

ПАМ’ЯТІ
7 липня цього року

 минуло десять років, як немає 
з нами нашого земляка 

НАГІРНЯКА 
Остапа Михайловича 

з Чорткова – великого 
життєлюба й оптиміста, людини 
талановитої і неабиякої духовної 
привабливості, до глибини душі 

закоханої в Україну. Де бралося у цієї 
людини стільки добра?

Вочевидь, це був щедрий Божий 
дар, який Остап Михайлович із лег-
кістю віддавав учням і колегам по ро-

боті, коли з 1953 
по 1965 роки пра-
цював учителем 
фізкультури у СШ 
№ 2 і виховав цілу 
плеяду спортсме-
нів-розрядників, 
майстрів спорту. 
Особливо яскра-
во розкрився його 
талант педагога, 
організатора фіз-
культурно-масової 

роботи з 1965-го по 1993-й рік на по-
саді керівника фізичного виховання 
у Чортківському медичному учили-
щі. Саме у ці роки з його ініціативи 
в училищі були відкриті спортивні 
секції й майданчики, споруджений 
красень-спортзал. Тоді ж студентські 
команди здобували призові місця з 
різних видів спорту серед колективів 
освітніх медичних закладів, а діво-
ча волейбольна команда стала навіть 
чемпіоном України.

Остап Нагірняк пропагував актив-
ний та здоровий спосіб життя, дбав 
про розвиток спорту і фізичної куль-
тури в нашому місті та районі. Ра-
зом із однодумцями він долучився до 
будівництва стадіону “Харчовик” у 
Чорткові.

Неабиякою особистістю був Остап 
Михайлович – інтелігентною, прин-
циповою і цікавою. До нього тягну-
лися усі: викладачі та студенти, рядові 
та імениті. З усіма спілкувався на рів-
них: не вивищуючи себе і не прини-
жуючи когось. Це було так природно, 
що цьому ніхто не дивувався. Любив 
влучне слово й жарт, був закоханий в 
українську пісню, рідну мову, доско-
нало знав нашу історію. 

Остап Михайлович був активним 
поборником незалежної Української 
держави. Його можна було побачити 
скрізь: на зустрічах із народними депу-
татами та громадськими діячами, люд-
них мітингах, демонстраціях і зборах. 
Ця високоосвічена, шляхетна людина 
добре знала, що все на цьому світі 
швидкоплинне, а справи, у які вона 
вкладала свої знання, досвід та енер-
гію, земляки пам’ятатимуть завжди.

З-поміж своїх друзів, товаришів, со-
ратників та сусідів він був якийсь осо-
бливо людяний, відкритий та доступ-
ний для людей. Таким і залишився  
Нагірняк Остап Михайлович у спога-
дах і пам’яті тих, хто його знав, кому 
віддавав частинку світлої душі і тепло 
свого гарячого, неспокійного серця.

 Рідні, друзі і близькі.

Тел.: 52-1-89; 52-1-66, 096-790-63-82

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

1. Інвестор (замовник) – ТзОВ «Раде-
хівський цукор». 

Поштова і електронна адреса –  юри-
дична адреса: 80250 Львівська обл., 
Радехівський р-н, с. Павлів, пр-кт 
Юності, 39. Фактична адреса: 48523   
Тернопільська обл., Чортківський р-н, 
смт Заводське, вул. І.Франка, 1.

2. Місце розташування майданчиків 
(трас) будівництва (варіанти) –  48523
Тернопільська обл., Чортківський р-н, 
смт Заводське, вул. І.Франка, 1.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) 
– належить до об’єктів з підвищеною 
екологічною небезпекою, потенційно 
небезпечний об’єкт.

4. Технічні та технологічні дані – 
Проектується парова котельня, де вста-
новлено два газових котли «Колві 250»   
теп. потужністю Q=291.0 кВт кожен.    

5. Соціально-економічна необхідність 
планової діяльності – опалення адміні-
стративного корпусу.                              

6. Потреба в ресурсах при будівництві 
і експлуатації:

земельних – площа забудови – 257,9 
м2;

енергетичних (паливо, енергія, те-
пло):

електроенергія – 60480 кВт*год. /рік; 
Паливо – природній газ – 130142 м3/

рік;
водних – 0,83 тис. м3/рік;
трудових – нових робочих місць не 

створюється.
7. Транспортне забезпечення (при бу-

дівництві і експлуатації) – по угоді.
8. Екологічні та інші обмеження пла-

нової діяльності за варіантами – немає.
9. Необхідна еколого-інженерна підго-

товка і захист території за варіантами 
– немає.

10. Можливі впливи планової діяльнос-
ті (при будівництві й експлуатації) на 
навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – не впливає; 
повітряне – залишковий вплив;
водне – залишковий вплив; 
ґрунт – впливає в процесі будівни-

цтва;
рослинний і тваринний світ, заповід-

ні об’єкти – впливає в процесі будів-
ництва;

навколишнє соціальне середовище 
(населення) – не впливає;

навколишнє техногенне середовище 
– не впливає.

11. Відходи виробництва і можливість 
їх повторного використання, утилізації, 
знешкодження або безпечного захоронен-
ня: усі відходи підлягають утилізації.

12. Обсяг виконання ОВНС – згідно з 
ДБН А.2.2-1-2003 р.

13. Участь громадськості – вимага-
ється,  звертатись:  ТзОВ «Радехівський 
цукор», Чортківський р-н, смт Завод-
ське, вул. І.Франка, 1, тел. 2-43-50.

Адміністрація, профспілковий 
комітет і колектив працівників 
Чортківського державного ме-
дичного коледжу висловлюють 

щирі співчуття викладачу коледжу 
Галині Омелянівні Гнатюк із при-
воду тяжкої втрати – смерті батька.

диплом молодшого спеціаліста серії Е за № 
15066982, виданий 30 червня 2015 р. Чортківським 
коледжем економіки та підприємництва на ім’я: 
БАБИН Надія Петрівна.

державний акт на право власності на земельну ді-
лянку серії ТР за № 059226, виданий на підставі роз-
порядження голови Чортківської райдержадміністра-
ції від 9 квітня 2003 р. за № 151 31 жовтня 2003 р. на 
ім’я: ПОЛОТНЯНКО Леонтина Михайлівна. 

державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ТР за № 033527, виданий на підставі 
розпорядження голови Заліщицької райдержадмі-
ністрації від 7 червня 2004 р. за № 262 23 вересня 
2004 р. на ім’я: СЛОБОДЯН Йосип Андрійович. 

державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ТР за № 033528, виданий на підставі 
розпорядження голови Заліщицької райдержадмі-
ністрації від 7 червня 2004 р. за № 262 23 вересня 
2004 р. на ім’я: СЛОБОДЯН Стефанія Стахівна.

свідоцтво про право власності на житловий бу-
динок, а саме – 1/2 частки житлового будинку з 
відповідною частиною господарських будівель та 
споруд, який розташований по вул. Шевченка, 62 
у с. Антонів, видане виконкомом Свидівської сіль-
ської ради від 1 жовтня 2002 р. на ім’я: СЛОБО-
ДЯН Стефанія Стахівна, про що в реєстрову книгу 
№ 1 зроблено запис за № 52 від 18 жовтня 2002 р.

свідоцтво про право власності на 1/2 частини 
житлового будинку з відповідною частиною госпо-
дарських будівель та споруд, який розташований в 
с. Антонів по вул. Шевченка, 62, видане виконко-
мом Свидівської сільської ради на ім’я: СЛОБО-
ДЯН Йосип Андрійович, про що в реєстрову книгу 
№ 1 зроблено запис за № 52 від 18 жовтня 2002 р.

земельна ділянка в районі Синякового 
по вул. Затишній (біля автозаправки) 
площею 0,1 га.

Тел. 096-443-30-66.

Мешканці мікрорайону Кадуб, які 
проживають по вул. Кн. Володимира 
Великого – зокрема будинків №№ 20, 
18, висловлюють вдячність приватному 
підприємцю, власниці магазину меблів 
«ІМО», салону краси «Кармен» Лілії Іва-
нівні Вавриневич за фінансову допомогу 
в створенні дитячого майданчика.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги
На довгих стежках Вашої ниви.
Будьте завжди Ви здорові й щасливі.

ПОМ’ЯНІМО 
ПОМОЛІМОСЬ 

12 липня минає рік, 
коли перестало битися серце 

дорогої нам людини – 
доброго чоловіка, 

люблячого батька, турботливого 
дідуся й прадідуся 

БОГУЦЬКОГО 
Степана Микитовича.

Холодним подихом дмухнула 
смерть – загасла свічка, впала зірка 
яскрава і натхненна. Стихло сло-

во, а спогад 
– він вічний, 
бо життя твоє 
було недарем-
ним. Моли-
мось за спокій 
твоєї душі, у 
тиші відчуваю-
чи твою при-
сутність. Ти 
– в тумані бла-
китного неба, 
ти – гучна у 
душі незабут-
ність. Натру-

джені, жилаві руки так багато не 
встигли зробити… Ти навчав нас, 
як треба терпіти, ти навчав нас, як 
правильно жити. Ти подумав про 
всіх. І ніколи не беріг свої втомлені 
очі. Пустка у хаті, лиш вітер листям 
зеленим тріпоче. Ми світанки стрі-
чаєм без тебе. Без тебе…   

Прости, що під сонячним небом 
Нам букет на могилу нести 
І дихати, рідний, повітрям,  
Яким не надихався ти.  

Сумуючі – дружина, діти, внуки 
та вся родина.

Реконструкція будівлі прохідної 
під допоміжний корпус з приміщенням котельні

Слова вдячності

Адміністрація, профспілковий 
комітет і колектив працівників 
Чортківського державного ме-
дичного коледжу висловлюють 

щирі співчуття викладачу коле-
джу Марії Вікторівні Чортківській 
з приводу тяжкої втрати – смерті 
матері.

Бійці 80-ї окремої аеромобільної 
бригади та ДУКу «Правий сектор» ви-
словлюють щиру вдячність за надану 
вагому допомогу, як фінансову, так і 
матеріальну, парафіянам УГКЦ і УПЦ 
КП с. Білобожниця, настоятелям хра-
мів о. Андрію Мельнику та о. Михай-
лові Кравчуку, приватному підприємцю 
Зеновію Сусяку та всім благодійникам, 
які внесли свою лепту до гуманітарної 
помочі українським воякам-захисни-
кам. 

Ваша доброчинність, підтримка та 
свята молитва множать наші сили, 
зміцнюють нашу стійкість у протисто-
янні з жорстоким ворогом, вселяють 
непохитну віру в перемогу. 

Нехай Всевишній наділяє усіх вас 
міцним здоров’ям, дарує благополуччя 
вам і вашим рідним. Миру нам усім.



Інгредієнти: порічки – 1 кг, цукор – 1 кг.
Порічки разом зі стеблинками і лис-

точками ретельно вимийте.
Ягоди викладіть в емальовану або ке-

рамічну каструлю, нагрійте, розмина-
ючи, на слабкому вогні 10 хвилин, щоб 
вони дали сік.

Додайте цукор, доведіть до кипіння і 
варіть ще 8-10 хвилин.

Сито поставте над мискою і висте-
літь 2-ма шарами марлі. Ягідну масу 
вилийте на сито і дайте стекти, до-
помагаючи дерев’яною ложкою.

Проціджене желе розлийте по сте-
рилізованих слоїках.

Поставте догори дном, укутайте 
ковдрою та залиште до повного засти-
гання. 

Смачного!

Отож, 2 л вже вилущеного зі стручків 
горошку залити трьома літрами води. 
Варити 40 хвилин. Потому воду злити, 
горох промити.

Тим часом готуємо маринад. На 1 л 
кип`яченої води додаємо 1,5 столової 
ложки цукру, 1 ст. ложку солі та рів-
но 90 міліграмів (не більше – не менше!) 
9-процентного оцту. Висипаємо від-
варений та промитий горох у киплячий 
маринад. Відтак варимо 15-20 хвилин. 
І одразу ж розкладаємо в стерилізовані 
слоїки. І – знову стерилізуємо їх, вже 
наповнені горошком, – 45 хвилин. Зака-
туємо металевими кришками.

Вітамінний продукт готовий – не-
замінний складник багатьох-багатьох 
салатів. До того ж, власне за таким 
рецептом виходить він саме потрібної 

м`якості. Та й смак відмінний.
Спробуйте – не пошкодуєте!

У «Коморі» ґаздували 
Анна БЛАЖЕНКО, 
Орест ЛИЖЕЧКА
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Конкурс

Моя вишиванка – найкраща!
Триває конкурс на кращу вишиванку, оголоше-

ний в нашій районці. Нагадаємо й таке: чекаємо 
на подані читачами купони-свідчення голосування 
за той чи інший фотознімок. Їх можна подавати 
до редакції одразу після публікації і загалом будь-
коли. Наші контакти незмінні: (адреса – м. Чорт-
ків, вул. Зелена, 3; електронна пошта – golnar@ukr.
net; тел. 2-36-85, 2-16-06).

Народний аматорський колектив 
«Горлиця» клубу с. Пастуше щиро 

вітає з ювілейним 
Днем народження

Марію Володимирівну ВУДКУ,
яке вона святкуватиме 12 липня.
Щоб проліском ніжним 
               життя Твоє квітло,
Весною буяла в душі доброта,

Любові, добра  Тобі,
                    чистого неба
І просто 
        людського тепла.

Перлами світанкової роси 
у плетиві літніх барв червнево-

липневого перевесла заяснів ужинком 
вищої проби ювілейний День 

народження енергійної та вольової 
жінки, волонтера, активного 

громадського діяча, представника 
РО ВО «Свобода» 

Іванни Йосипівни СЕНДЗЮК.
Членство районної організації ВО 

«Свобода» щиро вітає ювілярку та 
засилає в’язанку найкращих зичень. 
Господь наділив 

Вас невичерпною 
енергією позитив-
ного неспокою, 
подарував активне 
життя. Талант слу-
жити людям, по-
множений на щиру 
любов до ближньо-
го, на нестримне 
бажання чинити 
добро для оточу-
ючих, став запорукою Вашого по-
всякдення. Тож нехай рясними схо-
дами-насліддям проростають Ваші 
благодіяння, а Ваша харизма всяк-
час стимулює до вагомих здобутків і 
перемог тих, хто поруч із Вами.  

Пригорщі наснаги, оберемки те-
пла й добробуту! Здоров`я, 
душевної краси, опіки Ан-
гела-Хоронителя з нагоди 
Ваших іменин.

 В останні дні червня
 та в перші дні липня 
зустріли свої третє 

і п’яте літо 
маленькі козаки 

Сергійко та Сашко 
ТЕСЛЮКИ 

зі с. Нагірянка.

Люба дитино,
           мамина втіхо,
Іскрися здоров’ям, 
               дзвіночками сміху,
Щоб радість і щастя 
             Тебе обняли,
Щоб Ангели Божі 
            Тебе берегли.
Щоб Твоє 
         мале серденько
Не знало болю і тривог,
Щоб Твої 
           бажання й мрії
Благословляв 
             із неба Бог.
Щоб мами 
            маленький мужчина
Отримав веселку 
              небесних чеснот:
Будь мудрий і добрий, 
              красивий і ніжний,

Енергійний, 
        цікавий
  і просто успішний.

З любов’ю – мама Оля 
та вся велика родина.

Огірки у своєму соку
5,5 кг огірків порізати на 4 частини.
Додати: 5 ст. л. солі, 5 ст. л. цукру, 10 

ст. л. олії, 200 г оцту.
15 зубчиків часнику пропустити через 

часникодавку, 2 цибулини потерти на 
тертці, 1 червоний перець дрібно поріза-
ти, додати зелений кріп.

Все перемішати і витримати 4 години.
Стерилізувати 30 хвилин.

Кисло-солодкі огірки
До літрового слоїка накладаємо 15-20 г 

свіжої зеленої петрушки, невелику голо-
вку цибулі, 1 зубець часнику, 2 ст. л. 9%-
го оцту, 2-3 горошини перцю, гвоздики, 
2 лаврові листки, 0,5 ч. л. сухої гірчиці.

Вкладаємо огірки і заливаємо гарячим 
маринадом. 

На 1 л води – 50 г солі, 25 г цукру. 
Стерилізувати 10 хвилин.

Огірки різані
Огірки ріжемо на 4 частини поздовж, 

поміщаємо до літрового слоїка, на дно 
котрого кладемо 1 середню цибулину, по-
різану кружечками, 2-3 горошини перцю 
гіркого, гілочку петрушки.

Додаємо 2 ст. л. оцту, 1 ст. л. солі, 
0,5 ст. л. цукру, 3 ст. л. олії, заливаємо 
холодною перевареною водою і стерилізу-
ємо 7-10 хвилин.

Споживайте на здоров`я!

Рецепти
На всі смаки консервуємо огірки

Бо якраз пора. Тож вважатимемо за гріх, якщо не опублікуємо ексклюзивні ради-
поради наших читачок.

КУПОН
Я голосую за
 ___________

Спонсор конкурсу

м. Чортків, ТЦ «Сабо», 1-й поверх 
(справа від ТЦ «Континент»)

Світлана ГАРБЕРА, 
м. Чортків

Ольга ПІСКОВА
с. Нагірянка

Сьогодні ми започатковуємо нову подачу періодично вмі-
щуваної в газеті жменьки-пригорщі порад до часу, рецептів 
приготування страв, заготовок на зиму тощо. В нашій «Ко-
морі» ви знайдете те, що неодмінно згодиться в записничок 
господині чи й господаря. А для того, аби сув`язь порад була 
направду актуальна, припрошуємо ділитися знаним, набутим 
всіх охочих.

Желе з порічок: колір літа!
Хочете приготувати смачне та корисне желе без різних харчових домішок? Тоді 

скористайтесь цим рецептом. Желе з порічок виходить дуже смачним та ароматним. 
Його яскравий колір нагадає вам про тепле сонячне літо.

Власним рецептом, підкріпленим багатолітнім досвідом, охоче ділиться шануваль-
ниця районки Марія БОГУЦЬКА з Чорткова.

Консервуємо зелений горошок


