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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЬ 
ДО НАШОЇ КОМАНДИ 

ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Співбесіди проводяться 
з понеділка по п’ятницю 

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

Великого, 29 Е (колишній ремзавод)
За детальною інформацією 

звертайтесь за телефонами 
095-260-07-03, 

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

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

Гарантуємо:
Офіційне працевлаштування, медичне 

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

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

Буріння свердловин, монтаж насосного 
обладнання. Гарантія та сервіс 

Тел. 096-125-51-25

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

В’язальників схемних джгутів, 
кабелів та шнурів

(без вимог до освіти та досвіду роботи)

Економістів, фахівців з персоналу, 
налагоджувальників, техніків та інших 

спеціалістів

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

у с. Босири
14 липня, п`ятниця, 

11-а год., приміщення 
сільської ради.

Приходьте 
на довірливу розмовуС. 10

Обнова для Чорткова Візит 
воєначальника

Ігри відродилися! 



7 липня. Тривалість дня – 16.14. Схід – 4.55. Захід – 21.10. Різдво святого Івана Хрестителя

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

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору ав-
тора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, 
географічних назв та інших відомостей несуть автори публікацій. Пе-
редрук матеріалів газети без письмової згоди редакції заборонено! 
Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комплексі редакції га-
зети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковинський видавничий дім», 
м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. (0372) 54-45-46.
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На часі2
Інтерв’ю без краватокАнонс

Як нам повідав виконавчий директор фірми-за-
будовника Петро Турчак, на площі 0,66 га з 1 липня 
ц. р розпочалося спорудження Торгово-дозвіллєво-
го закладу. Замовниками і виконавцями робіт ви-
ступають ФО-П Стахів П.І. та Сандуляк П.Я. Це 
буде чотириповерхове приміщення (перший поверх 
цокольний) з сучасним скляним фасадом, ліфтом, 
ескалатором тощо загальною площею близько 6 
тис. кв. м. Тут розміститься торговий центр, ресто-
ран, більярдний клуб та ін. – уже зголосилися деякі 
майбутні орендатори, але вільних місць ще достат-
ньо. На стадії будівництва їм надається можливість 
самостійно проектувати площу під ведення під-
приємницької діяльності. Поруч буде облаштовано 
майданчики для паркування автомобілів зі зручним 
заїздом, тернопільська фірма «Техносервіс» спору-
дить автомийку з самообслуговуванням тощо. Орі-

єнтовна здача об’єкта в експлуатацію – ІІ квартал 
2019 року.

Дані забудовники, які на будівельному ринку з 
2004 року, відомі у нашому місті спорудженням не 
тільки сучасних житлових багатоквартирних будин-
ків, а й величних об’єктів соціально-культурного 
призначення, зокрема Торгового дому «Ринковий» 
(на місці колишнього молочного павільйону) та 
Торгового дому «Галичина» (навпроти пожежної 
частини). Тож поява ще однієї модерної споруди 
у Чорткові, будемо сподіватися, нестиме не тільки 
певну користь чортківчанам, а й стане окрасою міс-
та (див. на знімку в анонсах, як вона виглядатиме). У 
всякому разі дане місце не пустуватиме, а приноси-
тиме певний дохід у міську казну.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ,
фото автора  

Чортківські вісті

Буде і торгівля, буде і дозвілля
Не один рік після того, як була розформована льотна військова частина, пустувала територія 

на перехресті вулиць С.Бандери та Незалежності (між автозаправками «Укрнафта» та «ОККО»). 
Згодом її обнесли дощатою огорожею, однак ніяких помітних зрушень до недавнього часу тут не 
спостерігалося. Нарешті життя завирувало – нагнали техніки, потужними екскаваторами стали 
розрівнювати територію. Чортківчан природно цікавить, що тут має бути. З цією метою наші 
кореспонденти вирушили на місце.

Святкова програма

7 липня
18:00 – 24:00 – «Ніч у замку»: виступ музичних гур-

тів, фотосесія у підземеллях замку, екскурсія вечірнім 
Чортковом, демонстрація містичного фільму

8 липня
11:00 – змагання з пейнтболу (парк культури і від-

починку ім. І.Франка)
12:00 – турнір з футболу на стадіоні «Харчовик» 

за участю команд ветеранів тернопільської «Ниви», 
чортківського «Кристалу» та збірної мерів України

13:00 – сплав Серетом або похід у печеру Млинки 
(для бажаючих)

9 липня
11:00 – міські спортивні ігри на стадіоні «Харчо-

вик»
17:00 – Національний академічний український дра-

матичний театр ім. М.Заньковецької представляє ви-
ставу «Останній гречкосій» (РКБК ім. К.Рубчакової)

12 липня
Площа Героїв Євромайдану

10:00 – 18:00 – виставка раритетних автомобілів 
Станіславівського ретроавтоклубу та автомобілів 
марки «Тойота»

10:00 – 18:00 – турнір з вуличного баскетболу
12:00 – 14:30  – Богослужіння у храмах
14:30 – 15:00 – флеш-моб – «Місто моєї мрії»
15:00 – 16:00 – виступ та дефіле Тернопільського 

військового духового оркестру

Парк культури та відпочинку 
ім. І.Франка

16:00 – концертна програма за участю народних та 
аматорських колективів міста

17:00 – 18:00 – урочисте відкриття свята міським 
головою та нагородження почесних жителів міста

18:00 – 19:30 – виступ ансамблю пісні і танцю 
«Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії

19:30 – 23:00 – святковий концерт за участю гур-
ту «Струни серця», Ірини Новомлинської, співачки 
«Lama» та гурту «Без обмежень»

Чорткову – 495!

– Володимире Петровичу, мала нагоду викладати 
на газетні шпальта враження від зустрічей з вами 
спершу як радника голови районної ради, відтак Бі-
лівського сільського голову, згодом – вояка ЗСУ в зоні 
АТО. І ось вперше – в статусі мера.

– А ви знаєте, саме в липні 2007-го, тобто десять 
років назад, все започатковувалось – якраз з цього 
кабінету, коли тодішній мер Ігор Билиця пореко-
мендував, було, мене за радника голови райради. 
Незабаром, вже в серпні, пригадую, я прийняв при-
сягу посадової особи місцевого самоврядування.

– Бачите, яка символіка! Звідсіля й запитання. За-
звичай до цього кабінету всі (тобто мери, котрі були 
й до вас) приходять начебто з благими намірами. Од-
нак, вочевидь, кожен чи то через надмірну упередже-
ність нашого народу до будь-якої влади, чи ще з яких 
причин мимохіть дістає «наліт» недовіри, причому 
неодмінний. Як це вам – не дошкуляє наразі?

– Що таке посада міського голови? Це дійсно 
складна робота. Навіть не робота (бо робота – то 
просте заробляння грошей, а я таку мету не переслі-
дую). Це (нехай там як пафосно не звучить) – слу-
жіння громаді. Мене колись заспокоїли такою фра-
зою: чим більше ти публічний, тим менше належиш 
собі. Це якраз та робота, в якій собі не належиш. 
На жаль, так склалося, що в нашій рідній Україні 
всю владу люди змішали в одне і ставляться до неї 
виключно упереджено. Підстав для цього більш ніж 
достатньо – адже десь 90 відсотків представників 
влади дали такий привід своїми вчинками та нехо-
рошими намірами. Перші місяці на посаді міського 
голови в плані людської довіри виявились сприят-
ливішими: ось є програма, хочеться зробити все і 
зразу. Були успіхи, менше чутно негативу, комен-
тарів. Вже зараз чуємо багато зауважень: те не так, 
це не так. Звичайно, це демотивує. Але мій голо-
вний посил – щоб люди ходили на місцеві вибори, 
тим більше в час децентралізації, об`єднання гро-
мад, коли місцева влада вже має і буде мати більше 
повноважень, через що й відповідальність зросте. 
Хочу, щоб на чергові вибори міського голови вибор-

ців прийшло більше, ніж у 2015 році. Бо, на жаль, 
прийшло 10700 осіб, за мене як за міського голову 
проголосувало 4200 осіб з 22-х тисяч, що мають 
право голосу, і 30-ти тисяч, які живуть в місті. Ми 
повинні в цій суєті і коментарях знайти реальне 
зерно правди. Хочу своєю роботою в Чорткові по-
вернути довіру людей до місцевої влади. І нести 
відповідальність за свої вчинки, за кроки, дії свої і 
своєї команди. Маю наївну дитячу мрію всім спо-
добатись. Щоправда, вона потроху пригасає, бо всі 
навкруги мене переконують в неможливості поді-
бного. Але я дуже хочу! Адже Чортків – унікаль-
не місто. Ось напрацювання книжки, яку готуємо 
видати з нагоди Дня міста, – «Синергія культур». 
Суть слова синергія, що тут за багато років сфор-
мувались багато культур: австрійська, польська, 
єврейська, українська. Ми дуже різні, але маємо 
багато спільного. Тому й міському голові потріб-
но це розуміти, відчувати і встигати за синергією 
культур, сучасними вимогами.

– Ви й підвели до чергового запитання. Ми тепер 
згадуємо чортківських мерів минулих часів, іменова-
них тоді бургомістрами, – Людвіга Носса, Станісла-
ва Міхаловського…

– До речі, маємо намір імена, фото і час праці 
всіх мерів – від Носса до сьогодення – відобрази-
ти на стенді у фойє міської ради. На жаль, містяни 
цього не знають…

– Отже, тих мерів чи бургомістрів ми згадуємо 
переважно не так за господарські змаги, як за їх гу-
манітарну діяльність. У діяльності мера сучасного, 
вашій зокрема, переважає який сегмент – господар-
ника чи гуманітарія, навіть трохи десь романтика? 
І який, хоча б схематично, відсоток?

– Міський голова точно не має бути політиком: 
не займатися політичної діяльністю і всім похідним 
від цього. Бо…

(Закінчення на 4-й стор.)

Володимир ШМАТЬКО: «Хочу бути 
мером і 500-літнього Чорткова!»

Ось такий щирий намір 31-літнього Чортківського міського голови в плині нашої двогодинної 
бесіди спозиціонувався чи не за найголовніший меседж, хоча загалом їх виокремилося декілька. 
Втім, попри привід говорити про речі, так би мовити, з присвятою близькому в часі Дню міста 
(12 липня), розмова започаткувалась дещо провокаційними запитаннями.



Урочисте відкриття вібулося за 
участі керівників області, району; 
представників військових струк-
тур вищих штабів ЗСУ, духовен-
ства. 

І все, як належить в армії, – 
командний склад (старші офі-
цери) і особовий склад загону 
– військовозобов’язані та вояки-
добровольці. 

Із прихованим хвилюванням і 
великою відповідальністю особо-
вий склад загону отримав особис-
ту зброю та, демонструючи честь 
і гідність, склали Військову при-
сягу на вірність українському на-
родові ті, хто не проходив дійсної 
військової служби. 

Поняття «територіальна оборо-
на» визначене Указом Президен-
та України. Це комплекс воєнних 
і спеціальних дій поза смугою 
ведення бойових дій під час во-
єнного стану, для підтримання 

територіальної цілісності Украї-
ни. Мета досягається виконанням 
ряду завдань: боротьба з дивер-
сійно-розвідувальними силами 
противника, охорона важливих 
державних, військових об’єктів і 
комунікацій, прикриття держав-
ного кордону. 

Основні завдання навчальних 
зборів спрямовані на вдоскона-
лення рівня індивідуальної під-
готовки військовозобов’язаних, 
набуття навиків в складі загону та 
впевнених дій під час виконання 
завдань за призначенням. У ви-
падку, якщо буде така необхід-
ність на кшталт збройної агресії, 
військовозобов’язані будуть при-
звані та виконуватимуть завдан-
ня у складі загону територіальної 
оборони в Чортківському районі. 

Слід зауважити, пліч-о-пліч у 
військовому строю з вояками за-
гону – і голова Чортківської РДА 

Михайло Сташків. Адже згідно із 
займаною посадою він водночас 
є і керівником формування те-
риторіальної оборони району. До 
слова, Михайло Федорович – ко-
лишній десантник (дійсну службу 
відслужив у десантних військах), 
тож до нелегких тренувань вій-

ськового вишколу йому не зви-
кати. 

Кожен із вояків підрозділу те-
риторіальної оборони має за ве-
лику честь, як свідчать самі бійці, 
брати участь у таких навчаннях. 

Навчальні збори загону три-
вають. Підготовка бійців про-
водиться під керівництвом до-
свідчених інструкторів, фахівців 
військової справи, в яких за пле-
чима чималий досвід проведен-
ня АТО та бойових дій на сході 
України і в Афганістані. 

Особовий склад загону про-
ходить навчання з тактико-спе-
ціальної підготовки (тут теорія 
відразу ж закріплюється прак-
тикою), зокрема: орієнтація на 
місцевості, тактика ведення бою 
(топографічна підготовка); так-
тичне переміщення на полі бою 
в часі ведення вогню, бойове зла-
годження, елементи рукопашного 
бою (защораз чутно: «Атака спра-
ва! Атака зліва!», і за цим – ви-
бухи гранат, постріли, автоматні 
черги); військово-медична підго-
товка (надання першої медичної 
допомоги при поранені в будь-яку 
частину тіла, реанімаційні заходи, 
евакуація з поля бою); розвід-
увальна підготовка (аеророзвідка); 
облаштування КПП і взаємодія в 
умовах блокпосту; вивчення вибу-
хонебезпечних виробів (тактико-
технічні характеристики (ТТХ), 
основні типи протипіхотних мін 
(до прикладу, ПМН-2 («Чорна 
вдова»), до слова, саме такі міни 
– заборонені у світі! – застосо-
вують проти України ЗС Росії)); 
тренування зі стрільби по цілях – 
на влучність тощо. 

Заняття в польових умовах, із 
вибухами, стріляниною, атака-
ми диверсійних груп і т. п. – ну 
справжнісінький багатосерійний 
трилер, «хай-тек» у військовій 
справі, який, направду, лоскоче 
нерви. Та приємно вражають ор-
ганізованість і бойове злагоджен-
ня у складі відділення, взводу 
та підрозділу в цілому, загальне 
емоційне піднесення, розуміння 
надважливості процесу навчання 
та відповідальності  кожного з 
бійців.

Здобувши певні знання та на-
вики, вояки загону демонстру-
вали їх у ході спецоперацій – 
оборона важливих стратегічних 
об’єктів…

Даруйте, вдамся до жарту: «ві-
йна війною», а обід – за розкла-
дом. Хоча – a la guerre comme a la 
guerre (франц. – на війні, як на 
війні), війна – без розкладу. Хар-
чування особового складу органі-
зовано на належному рівні, адже, 
як кажуть,  голодний солдат – не 
боєць, він втрачає пильність.

Після насичених напружених 
занять – культурний відпочи-
нок: творчі виступи митців як 

культуральної галузі району, так 
і всеукраїнського рівня. Зокрема, 
бійцівський дух своєю військо-
во-патріотичною програмою під-
тримував гурт воїнів-«афганців» 
«Долг».

Зростає впевненість, що міц-
на й стійка злагодженість, набуті 
знання та військовий вишкіл ста-
нуть надійним підґрунтям гідної 
відсічі ворогу. 

P. S. Доволі прикро було дізна-
тися, що в загін територіальної 
оборони й не подумала вступити 
більшість обранців народу – де-
путати міської та районної рад (за 
винятком окремих – справжніх 
патріотів), а про місцевих «ділків-
мажорів» годі й говорити… 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Надійний тил – міцний захист
29 червня ц. р. у нашому районі стартували пілотні навчання  загону територіальної оборони. 

Слід зауважити, такий широкомасштабний вишкіл у «польових умовах» відбувається вперше 
в Тернопільській області. У військовий стрій стали понад 1000 осіб: медики і вчителі, 
волонтери і приватні підприємці, сільські голови та депутати різних рівнів, предаставники 
міської та сільських рад, воїни-«афганці» й учасники АТО; всі, для кого апріорі – захист 
Вітчизни. 
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(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)

– Знаєте, на вас очікує запитання й 
такого штибу…

– Нехай! Закінчу думку: бо на все 
ніяк не вистачатиме часу. Місто – це 
велика кухня. Добре, коли там порядок. 
А як ні? Багато мерів беруть на озбро-
єння фразу, мовляв, міський голова 
– це каналізація, це дорога, слід спус-
титися в люк… Це взагалі-то правиль-
ний підхід. Але при тому мер насам-
перед має бути стратегом. Це – шахи і 
в жодному разі не шашки. Наприклад, 
стелити тротуари можна просто так, а 
можна – з певною метою: щоб ними 
ходили туристи, щоб люди змінювали 
свою думку про місто. Якщо ж під тро-
туаром ще й замінити трубу (водяну чи 
каналізаційну), то це означає мислити 
по-європейськи. Гуманітарні питання 
– історію, культуру – я називаю одним 
словом: Чортків. І це слово, цей бренд, 
це місто треба правильно продати: 
щоб про нього дізнались в широкому 
розумінні всюди. І в спортивному, і в 
культурному, і в господарському, і в ін-
вестиційному. Моє особисте завдання 
як мера – щоб слово Чортків звучало 
максимально: на нарадах, концертах, в 
інших містах і країнах! Чим більше ми 
асоціюватимемо це слово з позитивом 
у будь-яких речах, тим легше нам буде 
досягти наміченої цілі. А вона в тому, 
щоб до Чорткова приїжджали жити 
люди. Бо головний ресурс будь-якого 
міста – це люди. Без нього місто не має 
шансів на розвиток, на майбутнє. Міс-
то – то не міський голова. Місто – це 
люди, це громада, яка приймає рішен-
ня, як бути з освітленням, з дорогою, зі 
сміттєвим баком, врешті-решт. Хочеть-
ся, щоб громада стала такою ж широко 
профільною, як повинен бути мер – і 
господарником, і гуманітарієм. У від-
сотках вважаю себе ближче все ж до 
господарки – десь 60 х 40. Не все всти-
гається: світ почав жити надто стрімко. 
Надходить епоха конкуренції вже не 
країн, а міст. І ми мусимо знайти для 
Чорткова його місце в цій конкуренції. 
Віднайти свою лінію на шаховій дош-
ці, якою рухатись. Щоб позиціонувати 
себе як місто туристичне, енергоефек-
тивне, інноваційне, в яке селитимуться 
люди. А для цього мають бути робота 
і житло. І ми над цим працюємо. Це 
– стратегія, довга й нудна, часто не-
проста в сприйманні. Люди зазвичай 
шукають простих речей, що дуже по-
милково: лампочки на стовпі, залата-
ної ями, дитячого майданчика на їх 
подвір`ї… Все це добре, але не важли-
вий стратегічний крок. У мені борють-
ся два «я»: з одного боку, робити те, 
що хочуть люди, бо воно знищене і 
потребує відновлення. З другого – оті 
стратегічні кроки в подальшому: куди 
вести місто? Звичайно, дуже хотів би 
прослужити міським головою не мен-
ше двох скликань, щоб виконати свою 
виборчу програму. Хочеться ввійти в 
історію міста – за досягнуті зміни: щоб 
Чортків себе відкрив світові, знайшов 
себе в світі…

– Ось тепер обіцяне запитання з по-
літичним підтекстом. Ви ж не просто 
міський голова, а ще й – спікер місько-
го парламенту, депутатського корпусу. 
Він, як відомо, різношерстий. Яку скрип-
ку грають депутати від політичної 
сили, завдяки якій ви прийшли й до якої 
належите, та інші – наскільки почуті і 
мають можливість реалізовувати себе в 
тих планах, що приймаються? Чи є ви 
для всіх батьком? 

– Дуже доречне, я б сказав – класне 
запитання. Дивіться: мера обрали люди 
– прямим голосуванням. Голосували 
за Шматька незалежно, чи він з однієї 
партії, чи з іншої, – як за особу. За де-
путата на вулиці голосували як за особу 
й водночас представника певної полі-
тичної команди. У нашій міській раді є 
6 фракцій і груп. Місточок між мером, 
який несе повну відповідальність за все 
місто, і депутатами, які відповідають 
переважно за прийняті ними рішення, 
надзвичайно важливий і його потрібно 
знайти. Не все в нас було просто на 
початках, перші чотири сесії виявились 
надзвичайно складними насамперед в 

плані кадрової політики. Хоча для ба-
лансу влади, задля відсутності узурпації 
це добре.  Інше питання – якість ка-
дрів. Та мудрість взяла своє: ми випус-
тили пару і збалансували владу. Сьо-
годні, скажу без фальші, я задоволений 
кожною посадою, яка є в міській раді, 
кожним депутатом. Політика відійшла 
на другий план (ну, зовсім трішки ще 
є, бо ж залишається фракційна робо-
та). Тож в цьому інтерв`ю напередодні 
Дня міста хочу подякувати всім за плід-
ну співпрацю! Звичайно, весь позитив, 
який є в місті, «вішають» на Шматька, 
як і негатив теж. Але я хочу похвалити 
це скликання. Воно обрало мені секре-
таря міської ради, заступників, надало 
керівників комунальних підприємств. 
Досягнуті вже натепер успіхи – то за-
вдяки цій команді. Кожного – началь-
ників водоканалу, комунгоспу, земель-
ного відділу, архітектури, економіки, 
муніципального розвитку, всіх, в тому 
числі виконавчого комітету – там теж 
представлені різні партії. Це скликання 
(не хочу образити попереднє) – на дві 
голови вище у рівні дисципліни, від-
відування засідань комісій, в дискусії в 
місті, в ідеях щодо розвитку Чорткова. 
Зазвичай партійність заважає, змушує 
думати про наступні вибори: депутат 
мусить щось принести на округ, щось 
притягнути. Мер же має інше бачення, 
мусить грати в шахи, а депутати хочуть 
грати в шашки. Але мої фракції грають 
зі мною в шахи. Найбільше, що ціную 
в людях, – це відповідальність. Цю 
чесноту треба нести і не боятися. 

– А вам доводиться – і як часто – 
вдаватися до «революційних» дій?

– Пам`ятаю дебати за декілька днів 
до виборів, коли десятеро кандидатів 
пропонували себе: виберіть мене! Ми 
продавалися. Ми наймались на робо-
ту, пропонуючи свої послуги для роз-
витку міста. Дуже добре пам`ятаю свій 
виступ, в якому була фраза про те, що 
в напрямку води в Чорткові потрібна 
послідовна, довга й рутинна робота. 
Чи це революційна мета – як забез-
печити місто водою, хтозна. До певної 
міри це революційна дія. Тому що, аби 
знайти природну воду, якої нема на-
вколо Чорткова, треба мати неабияке 
бажання і докласти немалих зусиль. І 
люди цього найбільше прагнуть. Хочу 
зараз через інтерв`ю донести до містян 
один з головних меседжів, що не гроші 
вирішать проблему води – наперекір 
скептикам з їх закидами, навіщо бу-
дуються тротуари… (Ось тут, шановні 
читачі, ми вдаємось до паузи, аби від-
тинок подальшої бесіди – цілий блок 
запитань-відповідей щодо перспектив 
міської комуналки – виокремити в на-
ступну подачу на газетній шпальті: не 
пропустіть найцікавішого, найбільш за-
питуваного, найпопулярнішого!) …Якщо 
нам все вдасться, то я б хотів, щоб но-
ворічне інтерв`ю ми зробили вже біля 
очисних споруд, і маю надію, що так 
і буде. Це стане великим подарунком 
для міста і в такий спосіб здійсниться 
моя мрія еколога за першою освітою…

– А загалом яка вона, мрія міського 
голови Шматька?

– Стати Президентом України!
– Ось тут і доречне: що бачиться вам 

за посадою мера? Це – лише один зі ща-
блів догори? 

– Це провокативне запитання! (Смі-
ється. – Авт.) Я не збираюся йти з 
Чорткова, доки не зроблю задумане, 
пообіцяне. Найвідповідальнішим для 
керівника будь-якого рівня кроком 
вважаю здатність не піти достроково 
із займаної ним виборної посади. Ні-
коли собі не дозволю чогось подібно-
го. Якщо мене люди обрали, якщо на 
мене покладені їх надії, я повинен не-
сти відповідальність за свої п’ять років. 
Не можна розмінюватись в житті на 
посади.

– Хвилеподібно почувся голос народу 
(точніше – поголос), мовляв, Шматько 
тому так робить в місті все видимо, бо 
збирається балотуватися в народні де-
путати по нашому виборчому округу – а 
шум про вибори вже чутно десь там у 
верховітті…

– Достроково з посади Чортківсько-
го міського голови заради якоїсь іншої 
посади не піду – це можете записати 
великими літерами і сфотографувати! 
Не вважаю і не вважатиму особисту ко-
ристь важливішою за довіру людей. До 
того ж, депутат Верховної Ради більше 
для міста не зробить ніколи, ніж місь-
кий голова, що має благі наміри. Він 
і не може клопотатися містом, маючи 
такий великий округ. То й не його за-
вдання – займатись проблемами Чорт-
кова, він має придумувати сприятливі 
правила гри для місцевого самовряду-
вання і приймати правильні закони, 
щоб мені було комфортно працювати. 
Знаєте, дуже гарні слова – «Краще бути 
маленьким господарем, ніж великим 
слугою». Тим більше, в нашому парла-
менті, коли ним керують олігархи. Так, 
я – кар’єрист, я хочу стати Президен-
том України. Але це не має йти напе-
рекір довірі людей. Ось така філософія. 
Як буде насправді – ми не знаємо: ні-
коли не кажи ніколи. Людина мусить 
мати цінності і їх в житті сповідувати.

– Зараз найпомітніше «на люди» – як 
«фішки» Шматька – це тротуари та 
освітлення в місті. Чому власне це вам 
бачиться так широко і так невідкладно?

– Коли я працював сільським голо-
вою в с. Біла – найкращому селі сві-
ту, яке народило мене і мій рід, якось 
зустрів, було, стареньку, вже за 80 літ, 
бабусю. І почув від неї: «О, скільки 
років я прожила, аж тепер цей голо-
ва зробив лямпочку, що ся світит на 
вулиці і тепер я бачу, як до церкви йти. 
Нема ще дороги, ще би ся хтіло до-
роги, бо калабані, але вже є лямпа і я 
бачу, як ту калабаню минути». Коли я 
прийшов на сільського голову, в Білій 
було 26 ліхтарів. Коли пішов звідти – 
603. Спочатку освітлювалось 5 вулиць, 
залишив 30. Це те, що можна було зро-
бити швидко, найдешевше. Навіть со-
ромно говорити або писати у виборчій 
програмі про освітлення міста. Це таке 

ж саме, як санітарне очищення.
– Проте досі ж так не було…
– Не хочу про те говорити. Це нор-

ма – і все. Нам поки що не все вдало-
ся, не всюди освітлено, але те, що ми 
збільшили кількість ліхтарів у Чорткові 
на 600-700, це однозначно. Що світло 
є всю ніч там, де воно має бути. По-
вторюся: це не досягнення, а норма. 
Стосовно тротуарів: ними мають ходи-
ти люди як здорові, так і з обмеженими 
можливостями. З паличкою чи на ін-
валідному візку. Найрізноманітнішого 
віку. Як гадаєте, чому ставимо різно-
кольорову тротуарну плитку?

– Для настрою?
– Точно! Щоб люди мали можли-

вість хоч на йоту відключитись від не-
гативу в думці і перемкнутись на по-
зитив. Тротуари – це також санітарна 
норма. Цього року ми вже збудували 
10 тротуарів – за чотири місяці: вули-
ці Коновальця, Шопена, Залізнична, 
С.Бандери, Копичинецька, Шевченка, 
Пітушевського…

– Висячі ліхтарі оце от монтуються 
на «п’ятачку» біля недавно встановле-
ного пам’ятника Карлу-Емілю Францозу 
перед костелом…

– Так, у тій зоні, де зараз м`ясний 
павільйон, передбачено створення 
культурно-мистецького центру.

– Це в ратуші, під годинниковою вежею?
– Годинник вже наш, тобто власність 

міста, – замовлено проект його рекон-
струкції, бо він у дуже жалюгідному 
стані. Незабаром буде представлено й 
проект реконструкції вежі потужною 
львівською фірмою. А в самому павіль-
йоні мають розміститись музей міс-
та, картинна галерея, фотомайстерня, 
місце прийому офіційних делегацій, 
туристичний маршрут, сувенірний мі-
ні-ринок. І базар наступного року за-
беремо з центру міста на територію 
комунальної служби – проект критого 
ринку з місцем під 200 наметів вже ви-
готовляється. Його збудуємо за кошти 
міста для людей – адже то робочі міс-
ця. А комунгосп перебереться на Ко-
пичинецьку, там розбудовуватиметься 
і осучаснюватиметься. Шкода, що ба-
гато містян, на жаль, не розуміють ось 
таких благих намірів, хочуть все і зразу, 
а в бюджеті немає на все грошей.

– Мабуть, через наш різко виражений 
індивідуалізм, навіть егоїзм: все примі-
ряємо конче до власних потреб. І все ж 
цікаво: які вікові категорії в пріоритеті 
у мера Шматька?

– Діти, діти, діти. Студенти. Ті, хто 
хоче і може працювати для міста, – ві-
ком від 20 до 45-50 років. Хто мав би 
творити Чортків – по цеглинці. Своїм 
магазинчиком, виробництвом, ідеєю, 
бізнес-проектом. Звичайно, я дуже по-
важаю старших людей – за їх досвід, 
відповідальність. Але місто має майбут-
нє, коли в ньому народжуються діти. 
Місто – це не дороги, не тротуари і не 
світло. Це люди. Це – синергія культур 
різних людей. Але треба вміти виста-
вити її на шахову дошку, щоб виграти 
для міста партію. Адже ми вступаємо в 
ту фазу, коли в Чорткові можна почати 
власну справу. Придбати квартиру, по-
будувати будинок. Віддати дитину в до-
бру школу чи дитячий садок, отримати 
роботу. Треба знайти можливість всім 
цим повернути додому заробітчан (а їх 
немало – до 8 тисяч із 30-ти). Повторю 
те, про що вже говорив: це – стратегія 
міста і вона потребує об’єднаних зу-
силь. Не має Шматько в місті все змі-
нити: міський голова лиш задає тон чи 
напрямок, щоб зробити вдалий хід на 
шаховій дошці. 

– Ви щаслива людина?
– Я надзвичайно щасливий: я – місь-

кий голова найкращого в світі міста!
– Якому на часі – 495 літ: дата, як 

кажуть, півкругла.
– Хочу бути мером, коли Чорткову 

виповниться 500. Тобто, якщо мене ще 
раз виберуть, то вже 500-річчя ми від-
значатимемо на державному рівні. За-
ради цього варто попросити в людей 
довіри. Лиш подумати: 500 років – це 
шість поколінь містян! І кожне з них 
залишило, залишає свій слід. У Чорт-
кові 11 церков, ми молимось до Гос-
пода. Вірю, що Господь Бог дасть нам 
здоров`я і розум об`єднатися навколо 
того, що для нас святе і рідне…

Спілкувалась Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Інтерв’ю без краваток

Володимир ШМАТЬКО: 
«Хочу бути мером і 500-літнього Чорткова!»



Свідченням того, 
що створення загону 
територіальної обо-
рони – це не про-
сто тренувальний 
процес, а серйозна 
підготовка, високий 
вишкіл бійців для за-
хисту як свого краю, 
так і держави зага-
лом, є візит на Чорт-
ківщину начальника 
Генерального штабу 
–  Головнокоман-

дувача Збройних сил України генерала армії Віктора 
МУЖЕНКА в супроводі представників Генерального 
штабу ЗСУ, а також – народного депутата України 
Олега Барни.

Слід зазначити, з робочим візитом (мета якого – 
детальне вивчення стану справ щодо формування та 
відновлення військових частин в областях України та 
й загалом зміцнення ЗСУ) упродовж кількох днів по-
спіль Головнокомандувач побував у Сумській, Одесь-
кій та Івано-Франківській областях. І ось минулої 
середи – на Тернопільщині. 

В часі перебування на чортківському полігоні (де, 
власне, й проходять навчання загону) нам, кореспон-
дентам районки, випала нагода кількахвилинної роз-
мови з паном генералом. 

«Об’їзд визначених населених пунктів областей 
України – двоплановий, –  констатував Головно-
командувач ЗСУ Віктор Муженко. – По-перше, 
ознайомлення з розташуванням новостворених вій-
ськових частин ЗСУ, водночас – обговорення про-
блематики щодо їх розміщення, облаштування й ряду 
процедурних питань, що потребують вирішення на 
рівні Кабміну та деяких змін до відповідних указів 
Президента України. А також розгляд низки питань 
щодо спорудження, відновлення, оформлення від-
повідних будівель та проведення належних ремонтів 
різного формату і штибу. Як бачимо, безпосередньо 
в Чорткові (на базі колишньої військової частини, де 
має розміститися 44-та бригада) є ряд різнотипових 
проблем щодо розміщення тут військовиків. Проте 
немає жодної, якої не можливо вирішити. Активна 
зорганізованість, певний відрізок часу – і все буде 
злагоджено на відповідному рівні. По-друге, деталь-
ніше дізнатися про хід навчань загону територіальної 
оборони, безпосередньо – чортківського. Відрадно 
зазначити, в часі спілкування з особовим складом 
загону виокремилася висока вмотивованість бійців 
в участі навчального процесу військової підготовки. 
Особовий склад, як свідчили, цілком задоволений 
належною організацією та умовами загалом, як в пи-
таннях тренувальних занять (із забезпеченням усіма 
необхідними засобами навчання), так і харчування та 
відпочинку. І найважливіше – чітко переконаний: у 
кожного бійця загону територіальної оборони яскра-
во виражений патріотизм (в усіх аспектах). Ворог 
повинен знати: під ним горітиме земля, якщо він і 
далі зазіхатиме на Україну (!), бо наші військовики не 
зронять честі й гідності вкраїнської, зайди отримають 
по заслузі…».

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Актуально

Повертаючись до надрукованого

На правах реклами

Тернопільська область – одна 
із небагатьох в Україні, де подібні 
навчання відбуваються у «польо-
вих умовах». Організовано окремі 
навчальні зони, кожна з яких роз-
ділена на окремі точки. Навча-
ють, починаючи від азів військо-
вої справи: як тримати зброю, як 
правильно пересуватись в групі, 
як влаштувати штурм та захист 
групи, як зорієнтуватись на міс-
цевості, вести спостереження за 
об’єктами, організовувати евакуа-
цію з поля бою та надавати невід-
кладну допомогу пораненим, як 
організувати роботу блокпоста та 
провести аеророзвідку, обшукати 
автомобіль, помітити заміновані 
об’єкти, убезпечитись від них і 
багато іншого.

Долучився до проведення вій-
ськових навчань і Агрохолдинг 
«МРІЯ». Компанія закупила необ-
хідне спорядження для військових 
із Чортківського та Підгаєцького 
районів: кілька десятків комп-
лектів із спальників та килимків 
загальною вартістю 51,5 тис. грн. 
Допомагати військовим стало для 
«МРІЇ» вже доброю традицією та 
патріотичним обов’язком – з са-
мого початку проведення Анти-
терористичної операції, а це вже 
більше трьох років, Компанія ак-
тивно виділяє кошти на допомогу 
бійцям АТО в рамках своєї соці-
альної політики. Як і вся Україна 
– від волонтерських організацій 
до школярів, кожен в міру влас-
них сил – Агрохолдинг допомагає 
бійцям здобувати найголовніше – 
мир та спокій в Україні.

«МРІЯ» як соціально відпові-
дальна Компанія має у своєму со-
ціальному бюджеті обов’язкову та 
пріоритетну статтю «Допомога на 
АТО». Із 2015 року, з переходом 
Компанії під контроль кредито-
рів, на цю статтю Агрохолдинг 
спрямовує по 10 грн із розрахунку 
на кожен гектар, що перебуває в 
обробітку. У загальному підсумку 
на сьогоднішній день це станови-
ло вже майже 5,5 млн грн благо-
дійної допомоги, не враховуючи 
всіх інших соціальних проектів та 
ініціатив Агрохолдингу «МРІЯ».

На цю суму Компанія «МРІЯ 
Агрохолдинг» передала в зону 
АТО продукти харчування, за-
купила амуніцію, взуття, спальні 
мішки, обладнання, запчастини, 
медикаменти, пальне, придбала і 
відремонтувала військову техніку 
тощо. Також спрямована матері-
альна допомога на лікування по-
ранених та поховання загиблих 
бійців у різних районах шести об-
ластей, в яких Агрохолдинг здій-
снює свою виробничу діяльність.

«МРІЯ» придбала для допомо-
ги українському війську навіть 
дрона – згідно із запитом Терно-
пільської громадської організації 
«Справа честі» Компанія купи-
ла безпілотний літальний апарат 
вартістю 70 тис. грн для дальньої 
аеророзвідки в зоні АТО. Також 
коштом «МРІЇ» було оплачено 
розмитнення та доставку з Євро-
пи вже кількох партій діагностич-
но-лікувальної та іншої медичної 
апаратури, тренажерів, функці-
ональних ліжок, засобів пересу-
вання тощо до лікарень Західної 
України, що є вагомим внеском 
у процес реабілітації бійців АТО. 
Завдяки підтримці «МРІЇ» вони 
можуть отримувати в медзакладах 

належну діагностику, лікування 
та повноцінну реабілітацію.

Агрохолдинг «МРІЯ» підтримує 
проведення АТО і технікою – вже 
третій рік Компанія періодично 
допомагає відправляти автомо-
білі для виконання бойових за-
вдань у гарячих точках на сході, 
при цьому ще й навантажуючи 
їх необхідним провіантом. Також 
регулярно Компанія закуповує 
для потреб АТО та передає вій-
ськовим пальне, дороговартісні 
запчастини та фінансує ремонт 
військової техніки.

Оскільки в більшості випадків 
мобілізовані потребують якіс-
ної військової форми та надій-
них засобів захисту, Агрохолдинг 
«МРІЯ» постійно передає їм нові 
комплекти одягу: кітелі, костю-
ми, куртки, берци, шоломи, бро-
непластини, жилети – все, за чим 
звертаються бійці. Не залишаєть-
ся Компанія осторонь і повсяк-
денних потреб армії – допомагає 
продуктами харчування, канцеля-
рією, інвентарем та будматеріала-
ми.

Не забувають у «МРІЇ» і про 
сім’ї наших героїв. Зокрема, Ком-
панія виділяє благодійну фінан-
сову допомогу на відпочинок та 
оздоровлення дітей учасників бо-
йових дій, а також дітей-вихідців 
із зони АТО.

Компанії «МРІЯ» доводиться 
співпрацювати з багатьма волон-
терами, активістами, ініціативни-
ми групами тощо, аби спільними 
силами доправити благодійну до-
помогу до наших бійців на сході. 
Найчастіше труднощі у волонте-
рів виникають не зі збором про-
дуктів чи коштів для бійців, а з 
доставкою вантажу. «Кожен виїзд 
на схід вартує від 8 до 10 тис. грн, 
– каже керівник ГО «Бережан-
ська самооборона» Олег Захарків, 
– знайти ці кошти не так просто, 
а організацій, які б допомагали 
саме пальним, – обмаль. На щас-
тя, серед благодійників – Агро-
холдинг «МРІЯ». Завдяки Компа-
нії ми організували кілька виїздів. 
Без сприяння «МРІЇ» у цій нелег-
кій справі було б набагато важче».

Відправляють автівки на схід не 
лише з Тернопільщини. Керівник 
координаційного штабу «Букови-
на – українському війську» Ва-
силь Шкробанець при відправ-
ленні чергового позашляховика з 
Чернівців в зону АТО розповідає: 
«Більшість товарів для гуманітар-
ного вантажу закуповуємо завдя-
ки волонтерам. Чимало нашим 

бійцям допомогли благодійники. 
Так, гроші на те, щоб пригнати 
автівку з Мюнхена і допомогти 
розмитнити її, надав наш постій-
ний благодійник – Агрохолдинг 
«МРІЯ» через свого регіонально-
го представника у Чернівецькій 
області».

Не залишається байдужою 
Компанія і до цивільних, по-
страждалих на передовій. Про-
дукти, медикаменти, одяг та інша 
необхідна їм допомога багато-
тонними гуманітарними ванта-
жами відправляються в гарячі 

точки. З останніх таких – Авді-
ївка, мешканці якої не так давно 
опинились в епіцентрі бойових 
дій. До формування гуманітарної 
допомоги Авдіївці «МРІЯ Агро-
холдинг» долучився, виділивши 
20 тис. грн на закупівлю м’ясних 
консервів.

Цього року «МРІЯ» розпочала 
співпрацю із Військово-патріо-
тичним вишколом «Захисти свій 
дім». Організація безкоштовного 
проводить інтенсивні теоретич-
ні та практичні заняття з основ 
військової справи, екстремальної 
медицини, психології, патріотич-
ного та ідеологічного виховання. 
Такі навчання готують потенцій-
них учасників воєнних дій до іс-
нування та діяльності у воєнних 
умовах. «Ми навчили вже багато 
тисяч людей, – розповідає засно-
вник і голова організації Микола 
Більчук. – Діяльність організації 
вже давно вийшла за межі Терно-
пільської області, навчання, які 
ми проводимо, – дуже масштабні. 
Нашу співпрацю з Агрохолдин-
гом «МРІЯ» оцінюю на відмінно 
– Компанія суттєво допомогла 
нам з навчальним обладнанням 
для таборових вишколів. Заку-
пила масогабаритні макети зброї 
вартістю 27 тис. грн. Вдячний за 
таку допомогу, за те, що є до кого 
звернутися за реальною підтрим-
кою».

Завдяки всім нашим бійцям, 
волонтерським і громадським ор-
ганізаціям, активістам та благо-
дійникам, серед яких і «МРІЯ» 
Агрохолдинг, маємо впевненість 
у тому, що Україна переможе. 
Допомагаючи своїй армії, плекає-
мо надію на те, що всі українські 
бійці живими і здоровими повер-
нуться до своїх рідних, а наступ-
ні покоління житимуть у вільній 
незалежній державі під мирним і 
погожим небом.

Ірина СТАХУРСЬКА

Підтримка АТО – 
серед пріоритетів «МРІЇ»

У четвер, 29 червня, у м. Чортків відбулося урочисте відкриття масштабних командно-штабних 
навчань загонів територіальної оборони. Вишкіл триватиме десять днів, участь у ньому беруть 
близько 1000 осіб. 

Якщо пам`ятає пильний читач, у попередньому 
числі «Голосу народу» в рубриці «Новинар» 
вміщувану світлину зі зображенням авто 
представництва Місії ОБСЄ було означено як 
помічену в наших краях, вочевидь, проїздом. Але 
ж ні! Як виявилось, представники Місії таки мали 
тут свою місію. Й про це відразу ж, зреагувавши на 
газетну публікацію, «Гн» сповістила електронною 
поштою Марина ДУДЯК – спеціаліст гуманітарного 
відділу Заводської селищної ради. Отож…

22 червня до Заводської селищної ради зі спеціаль-
ною моніторинговою місією в Україні завітали пред-
ставники Організації з безпеки та співробітництва в 
Європі (ОБСЄ). Мірослав Демко разом з колегою та 
перекладачем, спостерігачами Місії, які працюють на 
території Тернопільської, Івано-Франківської та За-
карпатської областей, поспілкувалися із Заводським 
селищним головою Людмилою Павлінською про 
реформу децентралізації, про позитивні та негатив-
ні сторони змін, які пройшла громада від моменту 
створення до сьогодні, про нові повноваження та за-
вдання, що стоять безпосередньо перед Заводською 
громадою. Також представників Місії особливо ціка-
вило питання щодо кількості і якості життя внутріш-
ньо переміщених сімей та учасників АТО. Крім того, 
для них стала приємною несподіванкою інформація 
про навчання об’єднань територіальної оборони трьох 
районів області, що очікувались на території громади 
вже 29 червня на базі ДНЗ «Чортківське ВПУ». Об-
мінявшись контактами, гості попрощалися та поїхали 
далі моніторити Тернопільську область.

Місія таки відбулась!

Армія

Головнокомандувач 
ЗСУ – в Чорткові!
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Круглий стіл

Криптовалюта – це нове 
слово в економіці. Що взага-
лі вона з себе представляє? По 
суті, це особливі електронні 
гроші, кожна одиниця яких 
має зашифрований мінливий 
код. Фізично цих грошей, зро-
зуміло, не існує – вони виро-
бляються за допомогою спе-

ціальної програми. Початкова 
вартість криптовалюти зале-
жить від того, скільки грошей 
витрачено на її створення. 
Остаточна вартість визнача-
ється попитом на неї.  

Директор ЧННІПБ ТНЕУ, 
к. е. н., доцент Надія Куль-
чицька розпочала засідання 

круглого столу з окреслен-
ня актуальності даної теми в 
умовах сучасності. Науковець 
відзначила, що зараз попит на 
криптовалюту зріс, в першу 
чергу, через відхід платежів в 
Інтернет, де це дозволяє здій-
снювати платежі на більш ви-
гідних умовах. Також попит на 

криптовалюту зростає через 
обмежені можливості для збе-
реження грошей, адже щоб во-
лодіти нею, не потрібен сейф 
або банківський вклад. На її 
курс не впливає падіння ВВП, 
інфляція та виплати Фонду га-
рантування вкладів тощо. 

Спеціальним гостем заходу 
став експерт з криптовалюти 
Делік Радж, який у своїй до-
повіді виклав чимало прикла-
дів практичного застосування 
електронних грошей в Украї-
ні. Він зазначив, що Bitcoin – 
перша криптовалюта, яка була 
створена в 2009 році. Однією 
з найпопулярніших крипто-
валют, що набирає обертів, є  
OneCoin. Сьогодні в світі на-
лічується більше 1,7 тис. вір-
туальних валют, понад 600 з 
яких є активними, а ринкова 
вартість 30 валют більш $ 1 
млрд. 

Що з практичної точки зору 
це дає громадянам? Крипто-
валюти мають обмеження, а 
отже, вони не схильні до ін-

фляції, тож такі грошові збе-
реження більш захищені. Крім 
цього, криптовалюти – це 
найшвидші платежі сьогодні, 
– впевнений експерт Делік 
Радж.

Останнім часом криптова-
люта набула неабиякої попу-
лярності у розвинутих країнах 
світу. Український бізнес та-
кож робить спроби долучитися 
до світових економічних трен-
дів, але поки що не всі підпри-
ємці розуміють, які переваги 
вони отримають від викорис-
тання електронних грошей. 
Тому питання, які обгово-
рювались на круглому столі, 
не залишились поза увагою 
присутніх. Науковці ЧННІПБ 
ТНЕУ ще неодноразово роз-
глянуть проблематику функ-
ціонування криптовалюти у 
своїх дослідженнях, з метою 
підвищення інформативності 
щодо даного об’єкта та визна-
чення усіх «за» і «проти» його 
використання на сучасному 
розвитку національної еконо-
міки.

Тетяна ЯКОВЕЦЬ, 
кандидат економічних наук, 

доцент ЧННІПБ ТНЕУ

На центральній площі міста, 
купаючись у позолоті щедрих 
сонячних променів, дефілювали 
юнаки та юнки – випускники 
Чортківського державного ме-
дичного коледжу – святково-
врочистим строєм у вишука-
ному національно вишиваному 
убранстві. 

Уклінно, перед мощами Верх. 
Апп. Петра і Павла, прийня-
ла коледжна родина Боже бла-
гословення на добродіяння з 
уст священнослужителів у часі 
святкового служіння в храмі ду-
ховному.

Для них, уже вчорашніх спу-
деїв коледжу, 30 червня визна-
чилося неабиякою особливістю 
років навчання. Адже того дня, 
коли веселково квітучий чер-
вень передавав кермо літнього 
правління духмяно-ужинковому 
липню, випускники одного з 
найпрестижніших вишів Укра-
їни з міцним багажем знань, 
умінь і навичок вступали в ца-
рину медичну дипломованими 
спеціалістами. А їх – фахівців 
сестринської і лікувальної спра-

ви, фармації та стоматології ор-
топедичної – цьогоріч 354 (!), і 
серед них – 13 відмінників на-
вчання. 

Ткалася розмаїта канва свята, 
що повнилася щедрими гро-
нами щирих, по-батьківськи 
мудрих настанов вельмишанов-
ного керманича навчального за-
кладу, заслуженого лікаря Укра-
їни, канд. мед. наук Любомира 
Білика. Зворушливим щемом у 
серці відбивалося урочисте про-
голошення клятви українсько-
го медика; повнилося щирістю 
суцвіття вітань і зичень, адресо-
ване винуватцям торжества, та 
вдячне пошанування славетного 
Кобзаря. 

Дивовижною імпровізацією 
бентеги в симфонію дня влився 
прощальний вальс, сповіщаючи 
молодим і завзятим – випускни-
кам Чортківського державного 
медичного коледжу, що вони – 
нова генерація українства, май-
бутнє науки медичної… 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ      

Криптовалюта – гроші майбутнього?
Одним із основних завдань Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ є вивчення та 

дослідження проблем сучасної економічної дійсності, вирішення задач сьогочасного середовища функціонування фінансової 
системи. З огляду на це 29 червня у вузі відбувся круглий стіл на тему: «Криптовалюта – гроші майбутнього?» за участю 
представників підприємництва, державних структур, банківської сфери. 

Відгомін свята

Vivat Academia!
            Vivant professores!
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Там істини вічні голосять безмовно

Навіть поміж згустку вишуканої зеленокосої вро-
ди, загалом властивої Тарнавці, тамтешня церква в 
обрамленні розкішних туй та квітнучих, зі щемними 
пахощами старезних лип постає якоюсь неповтор-
ною оазою – все це навіть мимохіть налаштовує на 
подячну молитву Господу. Божа домівка носить ім`я 
Уведення до храму Пречистої Діви Марії і їй неза-
баром – 113 літ. 

А в центрі села, можна сказати, серці Тарнавки (бо 
тут – найсокровенніше) – символічна могила-курган 
борцям за волю України, цілковито сповита кольора-
ми Вітчизни – золота й блавату. Обіч – прадавня фі-
гура святого Яна, у неї – своя історія. «Раніш, – каже 
староста, – він стояв біля церкви, потому там по-
ставили фігуру Матінки Божої, а святого перенесли 
сюди». Той пам`ятник – свідчення чисельності ві-
рних римо-католицького обряду в селі минулих часів. 
Адже, за словами старости, й назву села запозиче-
но від імені тамтешнього пана Тарнавського. Інший 
римо-католик, на ймення Ружанський, подейкують, 
власним коштом поставив, було, ось цей костел, в 
котрому за «совітів» було колгоспне зерносховище. 
Сліди тої «господарки» помітні й дотепер, а дзвіниця 
обіч зруйнована майже цілковито. Обійстя п. Ружан-
ського вже нема, а ось панський дім Карчевського 
(й таку постать мала Тарнавка) ми уздріли неподалік 
колишньої ферми – якийсь час там містилася шко-
ла. Прочули, що трохи поодаль, навпростець, – хутір 
Кольонія, щоправда наразі порожній, ніхто там не 
мешкає. Колись же, за словами М.Лісового, на хуторі росло-під-
ростало більше дітвори, аніж тепер на все село…

 – Колись село було поділене на дві частини – Зіголь (за Ніч-
лавою) і Тарнавка, – відхиляє фіранку часу староста. – У гос-
подарській книзі 1946 року назва навіть інша – Звіголь. Звідки 
вона, що значить – хтозна. Ніхто, навіть старожили того не по-
яснюють. Обидві частини мали свої читальні. Пізніше, за анало-
гією, було вже й дві бригади тодішнього колгоспу ім. Мічуріна.

У Тарнавці, як, зрештою, чи й не в кожному галицькому селі, 

– кілька капличок, теж усі зі своєю історією. У тій, що біля ав-
тобусної зупинки, з фігуркою Матінки Божої, стояв святий Ми-
колай, ще дерев`яний. Його колись старий чоловік на прізвище 
Синишин переніс на плечах аж з Пузини (тобто Чорнокінецької 
Волі), на місце повернувши, – «видворили» ось так святого за 
совєцької влади, аж там він, було, опинився…

Купу клопотів, турбот та бід пережило-перебуло село за свої 
літа. Як і селяни – оті корінні, з діда-прадіда, що й нині – його 
життєпис, його совість та оберіг роду.

  
Прядиво споминів у 96 літ та зим

– Вже рік не можу йти до церкви, бо не годна, – наче аж зго-
рьовано зітхає-бідкається бабця Ядвіга. – А доти – і молитися, 
й на Службу Божу – всюди… Молюся все, бо мені Бог щастя 
дає, – то, як нам видалось, вже якось ніби втаємничено.

На таке ось духовне обрамлення нашої бесіди ми й сподіва-
лися, попередньо прочувши від Тарнавського старости Михайла 
Лісового, що старенька й досі – ревнителька Апостольства Мо-
литви Пресвятого Серця Ісусового, тобто молитовного згрома-
дження вірних, котрі в особливий спосіб покликані бути більш 
досконалими в молитві й нести слово Боже до інших християн. 
І що кожної першої п`ятниці місяця до неї осібно приходить 
отець-парох Віталій Паламар, аби причастилася Святих Тайн. 

Про ознаки щастя з 96-літньою Ядвігою Недопитальською 
ми не говорили, й причина тут – зовсім не в її специфічному 
прізвищі. Та й навіщо, якщо поняття щастя в кожного різне? 
Мабуть, у неї ще й у тім, що має вже, нівроку, одинадцятеро 
внуків та 19 (!) правнуків («не пам`ятаю, як всі й називаються!»). 
Дітей мала четверо, найстаршого сина Тараса, що був 1941 р. н., 
поховала ще 1975 року. А троє молодших – живі-здорові, хоча 
вже теж літнього віку.

– З Тарасом мати, було, й поїхала на Колиму – за батьком, 
засудженим совєцькою владою на дев`ять років, – то вже син 
Богдан, що мешкає з ненькою на однім обійсті, розповідає. – 
Засудили його за те, що перебував на підневільній праці в Ні-
меччині з 1944 року. А яка, скажіть, його в тому вина? Відбували 
там батьки гірку долю, доки Сталін не вмер. Привезла звідти 
мама старшу сестру Надю, 1953 року народжену, я вже тут 1956 
року народився, а молодша сестра Люда – в 1960-му.

Про те, що діти її й онуки їздять тепер по заграницях, гроші 
заробляючи, зітхаючи, провадить бабця Ядвіга далі. На її день 
уродин, щоправда, приїздять цілим гуртом – хто на той час змо-
же. Ото в акурат позаминулого четверга, 29 червня, мали в мате-
риній хатині зібратися, за великим родинним столом. Його ми 
й угледіли в просторій охайній світлиці, де полиск мережиться 
з відчутним наче аж на дотик теплом: на стінах, в рушниках – 
портрети всіх материних дітей, ще в малолітстві. І – квіти… «Як 
родина збереться, то вже не треба чужих гостей, хоч би свої ся 
влізли!..» – втішено показує бабуся нам свої покої. 

Наразі вона все робить сама, цілком обходячи власні потреби, 
лиш ходити далеко нездужає. Й зі своєї хати – доволі міцної, 
покладеної «ще до войни, як мала 11 років» (тобто в 1932-му), 
де «кулі прошили, було, всю бляху, та вона, дякувати Богу, не 
тече, бо лиш прогнулася» (то знову син) – ніде вступатися не 
збирається. Бо ж, як кажуть: своя хата – своя правда. 

Їй судилося на віку уздріти кілька суспільних формацій, по-
жити в кількох державах з різним соціальним устроєм, тож 
оповісти бабусі є що – лиш встигай нотувати! Одначе Ядвіга 
Євстахіївна з властивою її віку мудрістю зосереджує увагу на 
найболючішому. Робила норму в колгоспі, на буряках – ціле 
життя. Та не має «ніц стажу – йно двадцять п`ять літ!». Не дали 
їй ні декретного, нічого (між тим, троє дітей носила на поле, 
відробляла). Коли приїхала з Росії, то «ніц не зачислили – то, 

що там робила». Та нині старенька ні за чим не шкодує, не на-
рікає. Головне, каже, аби здоров`я та мир над рідною хатою. 

Бабця Недопитальська багато читає (нівроку, як на її літа!). 
Угледіли ми в тій господі й наш рідний «Голос народу» – з 
усього видно, бажаний та жаданий. Безмовно гордимося такими 
своїми прихильниками! Пошли, Боже, їм многая і благая літ 
вікувати!

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Подорожні замальовки

Де сила сталиться і дух визріває
Духовні начала та совість роду. Про це, як і було пообіцяно завчасу, – переповідки зі щирим захопленням 

мальовничою місциною й людьми, одержимими любов`ю та вірністю до вітцівщини, іменованої гранично просто – 
село Тарнавка.  

Пишу до вас у переддень 
закінчення Другої світової війни, 
але зовсім несвятковий настрій у 
мене, дитини цієї війни. Скільки 
себе пам’ятаю на світі – тільки 
війни і війни…

Пригадую, як після 9 травня 1945 
року у нас, в Західній Україні, по-
чалося справжнє пекло. Якраз пере-
читала книгу «Обкрадене дитинство» 
Марії Штепи, у якій ще раз переко-
налась у цьому.

Це уже друге її видання, доповнене 
і перероблене. У відгуках про книжку 
прочитала слова Антона Могилюка 
зі с. Слобідка Заліщицького райо-
ну, в минулому директора школи із 
40-річним стажем: «Ця книжечка по-
винна бути у кожній школі, в кожній 
сільській бібліотеці. Це невичерпне 
джерело для патріотичного вихован-
ня молоді».

Розповідь про долі українських ді-
точок у найтрагічніший період історії 
Західної України. До болю серця зво-
рушливі розповіді свідків цих подій. 
Вони пройшли крізь пекло побоїв, 
знущань, принижень у тюрмах, де з 
корінням нищили українців. Разом з 
родинами везли в товарних вагонах 
«ворогів народу» в Сибір. Маленькі 
діти, старенькі люди вмирали в доро-
зі. Конвоїри просто їх викидали, не 
зупиняючи поїзда. 

Книга Марії Штепи – це віночок 
пам`яті цим невинним дітям.

Сьогодні знову війна – вже на схо-
ді України. І знову страждають діти і 
літні люди. Гине цвіт України – во-
їни. «Чи це знову наступає Золота 
Орда?» – запитує авторка. 

Я добре пам’ятаю той трагічний 
день, коли пішов поголос: Чортків-
ська тюрма відкрита. Москалі уже 
втекли, німці ще не увійшли в місто. 
Люди боялися, але йшли до тюрми. 
Там були їхні діти, родичі, сусіди.

Мама, взявши мене за руку, спіши-
ла до тюрми, де був ув’язнений син 
її двоюрідної сестри; хотіла дізнатись 
про його долю. У центрі міста міст 
був пошкоджений, тож мама не мо-
гла мене перенести, допоміг якийсь 
чоловік. Біля тюрми на дорозі багато 
людей – не плачуть, а ридають. Чого 
– я ще не зовсім розуміла. Мати по-
вела мене на подвір`я. Близько коло 
входу – клумба. Чоловіки і жінки 
ногами натискали на траву – вона 
подавалась. Хтось крикнув: «Тут за-
копані вбиті!..».

Зайшли в коридор – на стінах 
кров, відбитки рук, написи кров`ю. 
Мама вела мене на другий поверх, та 
знайомі жінки з Білої нас зупинили: 
«Маріє, дитині туди не треба!». Взя-
ли мене і ми чекали матір на вулиці. 
Увечері вдома усі плакали, слухаючи 
її розповідь про те, які жахіття вона 
побачила в камерах…

«Не опускаймо завісу безпам`ятства. 
Передаймо її прийдешнім поколін-
ням», – просить автор книги «Об-
крадене дитинство» М.Штепа.

У мене, простої людини, запитан-
ня: «Коли зупиняться ті, хто розв’язує 
війни?! За території, сировину, рин-
ки збуту для себе. Гонять людей на 
війни, а ті гинуть і калічаться, не ма-
ють де притулитися на цім широкім 
білім світі!». Люди, зупиніться! Осо-
бливо ті, від кого залежить доля їхніх 
народів.

Ганна КУРЧАК, 
с. Біла

Не опускаймо 
завісу 

безпам`ятства

Нам пишуть



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.25, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00 Т/с «Площа 
Берклi» 
09.55 Т/с «Епоха честi» 
11.45 Д/с «Орегонський 
путiвник» 
12.20 Д/с «Порятунок 
ферми» 
13.30 Борхес 
13.55 Т/с «Лiнiя захисту» 
15.20 Д/ф «Колажi» 
16.20 Т/с «Красунi Едiт 
Уортон» 
17.20 Театральнi сезони 
17.50 Вiкно в Америку 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.20 Перша шпальта 
19.55 Вересень 
20.20, 02.10 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля 
- 2» 
10.45 «Мiняю жiнку - 6» 
12.20 Т/с «Байки Мiтяя» 
(12+) 
14.20, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.15, 21.20 Т/с «Свати 
- 6» 
22.20 Т/с «Пiзнє каяття» 
(16+) 
23.20 Х/ф «Мiф» 

ІНТЕР
06.10 Мультфiльм 
06.55, 20.00 «Подробицi» 
07.25, 13.55 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.15 «Орел i Решка. На 
краю свiту» 
10.15 Т/с «Вузький мiст» 
15.15 «Чекай на мене» 
17.40 Новини 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.40 Т/с «Анна Герман» 
(16+) 
23.55 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «Добрий господар» 
09.15 «Загубленi у часi» 
09.30 «Не перший 
погляд» 
09.50, 18.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
10.00, 12.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
10.30 «Подорожнi 
замальовки» 
11.00 «Вiдвертi дiалоги» 
12.15 «Мамина школа» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для 
батькiв» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Майстерня 
професiй» 
18.15 «Азбука смаку» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Степовики» 
19.45 «Серце мiста» 
20.00 «Зелений Бум» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Земля - наш 
спiльний дiм» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Справжня цiна 
09.45 Про кiно 
09.55, 22.35 Добрi 
традицiї 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 У фокусi Європа 
12.40 Слiдства. Iнфо 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Божi корiвки» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.25, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 16.30 Т/с «Красунi 
Едiт Уортон» 
09.55 Т/с «Епоха 
честi» 
11.45 Д/с «Порятунок 
ферми» 
13.30 Нашi грошi 
13.55 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
15.20 Свiтло 
17.25 Хочу бути 
17.45 М/с «Книга 
джунглiв» 
18.15 Новинний блок 
18.50, 22.50 З перших 
вуст 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Дикi тварини» 
19.55 Слiдство. Iнфо 
20.20, 02.05 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Докудрама 
«Мисливцi на нацистiв» 
22.40 Мегалот 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля 
- 3» 
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку 
- 6» 
12.40 Т/с «Байки Мiтяя» 
(12+) 
13.50, 14.55, 20.15, 21.20 
Т/с «Свати - 6» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
22.20 Т/с «Пiзнє каяття» 
(16+) 
23.20 Х/ф «Найкращий 
екзотичний готель 
«Мерiголд» (16+) 

ІНТЕР
05.50 Мультфiльм 
06.40, 20.00 «Подробицi» 
07.20, 15.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.15 «Орел i Решка. На 
краю свiту» 
10.10 «Давай 
одружимося» 
12.10, 20.40 Т/с «Анна 
Герман» (16+) 
16.45 «Речдок» 
17.40 Новини 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.40 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00, 21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
09.15, 21.00 «Тема дня» 
09.30 «Подорож 
гурмана» 
10.00, 12.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
10.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
10.30 «Європа очима 
українця» 
11.00 «Будьте 
здоровi» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.00 «Час змiн» 
18.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
18.45 «Зупинись i 
здивуйся» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «На часi» 
20.15 «Просто неба» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Невiдома 
Україна 
08.55, 17.55 Добрi 
традицiї 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Магiя 
природи 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 

12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35, 21.30 Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич 
13.00 Галицький 
мунiципальний 
камерний оркестр. 
Концерт популярної 
музики 
14.00, 01.00 Х/ф «Право 
на пам’ять» 
16.40 «Чарiвний ключик» 
17.30 Українськi традицiї 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Соло 
22.40 Х/ф «Реквiєм за 
мрiєю» 16+ 

ICTV
05.30, 09.45 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.45, 13.20 Х/ф «Втiкач» 
+16 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.10 Т/с 
«Демони» +16 
17.50, 21.30 Т/с 
«Снайпер-2. 
Тунгус» +16 
18.45, 21.10 Факти. 
Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
22.20 Х/ф «Служителi 
закону» +16 
01.00 Т/с «Лас-Вегас» 
+16 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40 «Все буде 
смачно!» 
09.25 «Україна має 
талант! Дiти» 
12.00 «Мiстичнi 
iсторiї-2 з Павлом 
Костiциним» 
13.50 «Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.05 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.35, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 09.50 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
05.49, 07.05 Kids Time 
05.50 М/с «Сiмейка 
Крудс» 
06.10 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
07.10, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки 
16.15 Т/с «Не родись 
вродлива» 
21.40 Х/ф «Знайомство з 
Факерами» 16+ 
23.50 Х/ф «Прокляття 
моєї матерi» 16+ 
01.45 Служба розшуку 
дiтей 
01.50 Зона ночi 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50, 05.20 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 
Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 03.30 Зiрковий 
шлях 
10.50, 04.30 Реальна 
мiстика 
14.45 Т/с «Жiночий 
лiкар» 16+ 
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 
2» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Вангелiя» 16+ 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 22.55 «Територiя 
обману» 
11.00, 21.55 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
15.00 Т/с «Загублений 
свiт» 
16.50 Х/ф «Пристрелити 
героя» (16+) 
19.30 «Зловмисники» 
19.55 Х/ф «Закон 
доблестi» (16+) 
01.55 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
03.05 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.30, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.25, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 16.30 Т/с «Красунi 
Едiт Уортон» 
09.55 Т/с «Епоха честi» 
11.45 Д/с «Порятунок 
ферми» 
13.30 Слiдство. Iнфо 
13.55 Т/с «Лiнiя захисту» 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
17.25 Школа Мерi 
Поппiнс 
17.40 М/с «Книга 
джунглiв» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
18.50, 22.45 З перших 
вуст 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 
19.20 Д/с «Дикi тварини» 
19.55 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Докудрама 
«Мисливцi на нацистiв» 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 01.50 
ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля 
- 3» 
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку 
- 7» 
12.35 Т/с «Байки Мiтяя» 
(12+) 
13.40, 14.50 Т/с «Свати 
- 6» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.15, 21.15 Т/с «Пiзнє 
каяття» (16+) 
22.15 Х/ф «Пiнгвiни 
мiстера Поппера» 
00.00 Рут Бредлi в 
комедiї «Греберси» (16+) 

ІНТЕР
05.50 Мультфiльм 
06.40, 20.00, 00.45, 03.10 
«Подробицi» 
07.20, 14.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.15 «Орел i Решка. На 
краю свiту» 
10.10 «Давай 
одружимося» 
12.10, 20.40 Т/с «Анна 
Герман» (16+) 
16.45 «Речдок» 
17.40 Новини 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.45 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 
01.30 Т/с «Банкiршi» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «Хто в домi 
хазяїн?» 
09.15, 21.00 «Тема дня» 
09.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
10.00, 12.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
10.30 «На часi» 
11.15 «Надiя є» 
11.30 «Музей iсторичних 
коштовностей України» 
11.45 «Крiзь призму 
часу» 
12.15 «Мандри» 
12.35 «Зупинись i 
здивуйся» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Скарби музеїв 
Полтавщини» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.15 «Сад.Город.
Квiтник» 
18.30 «Акценти тижня» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя 
нескорених» 
21.45 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Соло 
08.30 Невiдома Україна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

17.00 Магiя природи 
17.30 Про нас 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.30 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 Погляд зблизька 
22.40, 04.00 Х/ф «Король 
Мiдас» 16+ 

ICTV
05.00, 04.45 Дивитись 
усiм! 
05.40, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
06.30 Факти тижня. 100 
хвилин 
08.45 Факти. Ранок 
09.10 Спорт 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.10 Антизомбi 
11.15, 13.20 Секретний 
фронт 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.10 Х/ф 
«Iнтереси держави» +16 
16.25 Х/ф «Людина 
листопада» +16 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» +16 
22.35 Свобода слова 
00.35 Х/ф «Сповiдь 
небезпечної людини» +16 
02.40 Краще не 
повторюй! 
03.30 Провокатор 
04.25 Факти 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.20 «Планета земля 2» 
09.20 Х/ф «Аварiя - дочка 
мента» 
11.15 «Україна має 
талант! Дiти» 
13.55 «Битва 
екстрасенсiв 14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.05 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.30, 22.45 «Хата на 
тата» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.45 Зона ночi 
04.10 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
05.30 Абзац 
06.29, 08.40 Kids Time 
06.30 М/ф «Ранго» 
08.45 Х/ф «Дрiллбiт 
Тейлор. Школа 
виживання» 
10.45 Х/ф «Кiнозiрка в 
погонах» 
12.40 Х/ф «Будинок з 
приколами» 
14.10 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+ 
16.15 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Ревiзор 
22.10 Страстi за 
Ревiзором 
00.50 Х/ф «Якщо твоя 
дiвчина - зомбi» 18+ 
02.40 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 02.10 
Сьогоднi 
09.15, 04.00 Зiрковий 
шлях 
10.40 Т/с «Ангел у серцi» 
14.45, 15.30 Т/с 
«Волошки» 16+ 
19.45, 03.00 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Вангелiя» 16+ 
23.30 Х/ф «Казка казок» 
16+ 
05.20 Агенти 
справедливостi 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 21.40 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
14.45 Т/с «Загублений 
свiт» 
16.35 Х/ф «Мiчений» 
(16+) 
19.30 «Зловмисники» 
19.55 Х/ф 
«Унiверсальний агент» 
(16+) 
22.40 Х/ф 
«Нiндзя» (18+) 
00.10 «Територiя 
обману» 
02.10 Х/ф «Чотири листи 
фанери» 
03.30 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.30, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.25, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 16.45 Т/с «Красунi 
Едiт Уортон» 
09.55 Т/с «Епоха честi» 
11.45 Д/с «Порятунок 
ферми» 
13.30 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
13.55 Т/с «Лiнiя захисту» 
15.15 Фольк-music 
16.20 Мистецькi 
iсторiї 
17.45 М/с «Книга 
джунглiв» 
18.15 Новинний блок 
18.50, 22.45 З перших 
вуст 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Перший на селi 
19.55 Нашi грошi 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Докудрама 
«Мисливцi на нацистiв» 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.30 ТСН
09.30 «Чотири весiлля - 2» 
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.40 Т/с «Байки Мiтяя» (12+) 
13.40, 14.55, 20.15, 21.20 
Т/с «Свати - 6» 
16.00, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
22.20 Т/с «Пiзнє каяття» 
(16+) 
23.20, 01.55 Х/ф 
«Перемагай» (16+) 

ІНТЕР
05.50 Мультфiльм 
06.40, 20.00 «Подробицi» 
07.20, 15.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.15 «Орел i Решка. На 
краю свiту» 
10.10 «Давай 
одружимося» 
12.10, 20.40 Т/с «Анна 
Герман» (16+) 
16.45 «Речдок» 
17.40 Новини 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
23.55 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «Азбука смаку» 
09.15, 21.00 «Тема 
дня» 
09.30 «Земля-наш 
спiльний дiм» 
10.00, 12.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
10.30 «Зелений Бум» 
11.00 «Степовики» 
11.15 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
11.30 «В об’єктивi ТТБ» 
11.45 «Серце мiста» 
12.15 «Майстерня 
професiй» 
12.30 «Обереги» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Подорож 
гурмана» 
18.00 «Енергоманiя» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Крiзь призму 
часу» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.30, 00.55 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.35 Погляд зблизька 
08.05 Українськi традицiї 
08.20 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
08.30 Невiдома 
Україна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Магiя 
природи 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 «Чарiвний 
ключик» 

12.10, 21.20 Добрi 
традицiї 
12.15 Про кiно 
12.30 Євромакс 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Амазонки» 
17.30 Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.35, 04.00 Х/ф 
«Крижаний смерч» 16+ 

ICTV
05.30, 20.20 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Бiльше нiж правда 
11.15, 13.20 Х/ф 
«Одинак» +16 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.10 Т/с 
«Демони» +16 
17.50, 21.30 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» +16 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
22.20 Х/ф «Втiкач» +16 
01.00 Т/с «Лас-Вегас» 
+16 
02.35 Краще не 
повторюй! 
04.10 Служба розшуку 
дiтей 
04.15 Студiя Вашингтон 
04.20 Факти 
04.40 Дивитись усiм! 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.35 «Все буде смачно!» 
09.20 «Україна має 
талант! Дiти» 
12.00 «Мiстичнi iсторiї-2 з 
Павлом Костiциним» 
13.50 «Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.05 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.30, 22.45 «Вагiтна у 
16» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 01.40 Зона ночi 
04.00, 07.00 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
05.49, 06.59 Kids Time 
05.50 М/с «Сiмейка 
Крудс» 
06.10 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
16.15 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Вiд пацанки до 
панянки 
21.40 Х/ф «Знайомство з 
батьками» 16+ 
23.45 Х/ф «Кiнозiрка в 
погонах» 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 04.05 
Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.50, 04.45 Реальна 
мiстика 
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Вангелiя» 16+ 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 
02.00 Х/ф «Казка казок» 
16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
11.00, 21.50 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
15.00 Т/с «Загублений 
свiт» 
16.50 Х/ф «Небезпечне 
мистецтво» (16+) 
19.30 «Зловмисники» 
19.55 Х/ф «Полiцейськi» 
(16+) 
22.50 Т/с «Теорiя брехнi 
3» (16+) 
00.35 «Територiя 
обману» 
01.35 Х/ф «Вiдьма» 
03.30 «Облом.UA.» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.25 Життєлюб 
07.20, 23.25 На слуху 
08.30 Територiя закону 
08.45 Свiт он лайн 
09.00 Т/с «Красунi Едiт 
Уортон» 
09.55 Т/с «Епоха честi» 
11.45 Д/с «Порятунок 
ферми» 
13.30 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
13.55 Т/с «Лiнiя захисту» 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
16.30 Документальна 
дилогiя «Кiбервiйни» 
17.25 Хто в домi хазяїн? 
17.45 М/с «Книга 
джунглiв» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
18.50, 22.45 З перших 
вуст 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 
19.20 Д/с «Увесь цей 
джаз» 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Докудрама 
«Мисливцi на нацистiв» 
22.55 Вiчне 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.25 Вiд першої особи 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля 
- 3» 
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку 
- 7» 
12.30 Т/с «Байки Мiтяя» 
(12+) 
14.30, 17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.15, 22.10 «Лiга смiху 
2» 
00.00 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
05.55 Мультфiльм 
06.40 «Подробицi» 
07.20, 14.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.15 «Орел i Решка. На 
краю свiту» 
10.10 «Давай 
одружимося» 
12.10 Т/с «Анна Герман» 
(16+) 
16.45 «Речдок» 
17.40 Новини 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.55 «Подробицi 
тижня» 
22.00 Х/ф «Трест, який 
лопнув» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.15 «Тема дня» 
09.30 «Армiя 
нескорених» 
10.00, 12.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
10.30 «Закохана у небо» 
11.00 «Що робити?» 
12.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Слiд» 
18.00 «Вiнтаж» 
18.15 «Смакота» 
18.30 «Живi сторiнки» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «На часi» 
20.15 «Тарасова вiзитка» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

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

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Магiя 
природи 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 «Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 Українськi 
традицiї 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Мiй 
хлопець повернувся» 
17.30 Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
20.10 Погляд зблизька 
20.40 Слiд 
21.50 Добрi традицiї 
22.35 Х/ф «Селестiна» 
16+ 

ICTV
05.30 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Iнсайдер 
11.20, 13.20 Х/ф «Стюарт 
Лiттл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.10 Т/с 
«Демони» +16 
17.55 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» +16 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.30 Скетч-шоу «На 
трьох» 
00.50 Х/ф «Пункт 
призначення-4» +16 

СТБ
08.05 Х/ф «Швидкий поїзд» 
10.00 Х/ф «Вам i не 
снилося» 
11.50 Х/ф «Гордiсть та 
упередження» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Х/ф «З привiтом, 
Козаностра» 
20.30, 22.45 Х/ф 
«Домробiтниця» 
23.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Серця трьох 
16.20 Вiд пацанки до 
панянки 
21.10 Х/ф «Непроханi 
гостi» 16+ 
23.20 Х/ф «Кохання без 
зобов’язань» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.50 Реальна мiстика 
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 00.00 Т/с 
«Вангелiя» 16+ 
23.20 С/р «Слiдами 
Самозванця» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Територiя 
обману» 
10.00 «Роби бiзнес» 
10.40 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
14.45 Х/ф «Потоп» (16+) 
16.15 Х/ф «Сiрi» (16+) 
19.20 Х/ф «План 
пограбування» (16+) 
20.50 Х/ф 
«Ведмежатник» (16+) 
23.05 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC» 
01.15 «Нишпорки» 
01.50 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 
02.55 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00 У просторi буття 
06.35 Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.05 Смакота 
08.30, 23.00 Свiт on line 
09.00 М/с «Пiп вiдкриває 
свiт» 
09.50 М/с «Легенда про 
Бiлоснiжку» 
10.45 Хто в домi хазяїн? 
11.10 Хочу бути 
11.50 Фольк-music 
12.55 Докудрама 
«Мисливцi на нацистiв» 
16.40 Книга.ua 
17.10 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
18.20 Чоловiчий клуб 
19.00 Д/с «Скарби та 
смертельнi таємницi 
морiв» 
21.00 Новини 
21.30 Розсекречена 
iсторiя 
22.20 Д/с «Дикi тварини» 
22.45 Мегалот 
23.25 Життєлюб 
23.50 На слуху. Пiдсумки 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.15, 23.15 «Свiтське 
життя» 
07.15 Х/ф «Абонент 
тимчасово недосяжний» 
11.40 Т/с «Пiзнє каяття» 
(16+) 
16.30, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка 
2017» 
20.15 Х/ф «Знай наших» 
00.15 «Лiга смiху 2» 

ІНТЕР
06.45 Мультфiльм 
07.15 Х/ф «Дiвчина без 
адреси» 
09.00, 11.00 «Городок» 
10.00, 04.45 Док.
проект «Нам його не 
вистачає. Згадуючи Iллю 
Олейникова» 
13.45 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 
15.10, 20.30 Т/с «Вона не 
могла iнакше» 
20.00, 01.40 «Подробицi» 
23.50 Х/ф «Сiм днiв до 
весiлля» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «Удосвiта» 
09.30 «Азбука ремесел» 
09.50 «Смакота» 
10.00 «Назбиране» 
10.30 «На часi» 
11.15 «Думки вголос» 
11.30 «Arte, viva!» 
12.00 «Слiд» 
12.20 «Живi сторiнки» 
16.00 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Хочу бути...» 
17.20 «Жiночий клуб» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.15 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
18.30 «Не перший 
погляд» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.45 «Печери 
Тернопiлля» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «У свiтi захоплень» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 Про кiно 
06.15, 11.00 Про нас 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Блiдо-
блакитна стрiла» 16+ 
08.55, 19.55 Добрi 
традицiї 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 Слiдство. Iнфо 
10.30 Блага звiстка з 
Рiком Реннером 

11.30 Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич 
12.00 Смачна мандрiвка 
12.30, 00.30 Х/ф «Бери 
вiд життя все» 16+ 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Ганс, Рекле i чорт» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 У фокусi Європа 
20.10 Соло 
21.00 Легенди свiтової 
музики. Джо Кокер 
«Краще. Наживо» 
22.30 Х/ф «Дорога на 
грецьке весiлля» 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
06.15 Дивитись усiм! 
07.15 Без гальм 
08.15 М i Ж 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Скетч-шоу «На 
трьох» 
12.35, 13.00 Х/ф «День 
трифiдiв» +16 
12.45 Факти. День 
16.25 Х/ф «Такий же 
зрадник, як i ми» +16 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Iгри патрiотiв» 
+16 
22.35 Х/ф «Пряма та 
очевидна загроза» +16 

СТБ
06.05 «Все буде добре!» 
08.05 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.20 «Хата на тата» 
13.15 «Вагiтна у 16» 
15.15 Х/ф «З привiтом, 
Козаностра» 
17.05 Х/ф 
«Домробiтниця» 
19.00 Х/ф «40+ або 
Геометрiя почуттiв» 
22.40 Х/ф «Формула 
кохання» 
00.15 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Ревiзор 
10.10 Страстi за 
Ревiзором 
12.50 Т/с «CашаТаня» 
16+ 
14.50 Х/ф «Деннiс-
мучитель» 
16.40 Х/ф «Непроханi 
гостi» 16+ 
19.00 Х/ф «Клiк: з 
пультом по життю» 16+ 
21.00 Х/ф «Завжди кажи 
«Так» 16+ 
23.00 Х/ф «Дiвчина моїх 
кошмарiв» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
07.15 Зiрковий шлях 
08.45, 15.20 Т/с 
«Вангелiя» 16+ 
16.20, 19.40 Т/с «Мiй 
коханий генiй» 
20.50 Футбол. 
Суперкубок України. 
«Шахтар» - «Динамо» 
23.20 Євро 2012. 
Українська гордiсть 

2+2
08.00 «Зловмисники» 
09.25 Д/п «Помста 
природи» 
13.30, 01.40 Прем» єра! 
«Цiлком таємно» 
14.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
16.40 Х/ф «Потоп» (16+) 
18.10 Х/ф 
«Ведмежатник» (16+) 
20.30 Х/ф «Таємний 
план» (16+) 
22.20 Х/ф «День мумiї» (18+) 
00.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (5 сезон) 
02.05 «Люстратор 7,62. 
Прокляття системи» 
02.30 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 
03.40 «Облом.UA.» 

УТ-1 
07.05 Вiд першої особи 
07.25 Життєлюб 
08.10 Смакота 
08.45, 23.00 Свiт on line 
09.00 Д/с «Скарби та 
смертельнi таємницi морiв» 
09.50 Х/ф «Королiвський 
генерал» 
12.00 Театральнi сезони 
12.30, 01.20 Д/с «Блюз. 
Мартiн Скорсезе 
представляє» 
14.30 Мистецькi iсторiї 
14.40 Фольк-music 
15.50 Д/с «Садовi 
скарби» 
16.45 Х/ф «Золото» 
18.35 Х/ф «Марiя 
Антуанетта» 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Новини 
21.30 Д/с «Традицiйнi 
свята Мацурi» 
22.20 Мистецький пульс 
Америки 
23.25 Територiя закону 
23.30 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
06.00 Х/ф «Абонент 
тимчасово недосяжний» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.10 «Розсмiши комiка» 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.30 
«Свiт навиворiт - 8» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Папарацi» (12+) 
01.00 Х/ф «Невдаха iз 
Каунт-Каунтi» 

ІНТЕР
06.25 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. Рай 
i пекло» 
11.00 «Орел i Решка. 
Перезавантаження» 
12.00 Х/ф «Татусi без 
шкiдливих звичок» 
14.00 Х/ф «Грошi для 
дочки» 
16.00 Т/с «Своя правда» 
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Слов’янский базар 
у Вiтебську. Урочисте 
вiдкриття» Прем’єра 
22.50 Х/ф «Кохати не 
можна забути» 
00.40 Х/ф «Казка про 
жiнку та чоловiка» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «У свiтi захоплень» 
09.30 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
10.00 «Панорама подiй» 
11.00 «Учнiвський 
щоденник» 
11.30 «Театральнi 
зустрiчi»(«Дорога Олена 
Сергiївна») 
16.00 «Поклик таланту» 
17.30 «Борщiв-тепло 
Подiлля» 
18.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Наодинцi з усiма» 
22.40 «Iз нашої 
вiдеотеки» 

TV-4
06.00 Х/ф «Блiдо-
блакитна стрiла» 16+ 
07.30, 16.00 Українськi 
традицiї 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Справжня цiна 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної 
Святої Лiтургiї з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 

12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Ганс, Рекле i чорт» 
13.30 «Чарiвний ключик» 
14.00 Сiльський 
календар 
14.30 Межа правди 
15.30 Слiд 
16.20 Слiдство. Iнфо 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.45, 00.45 Мiська рада 
iнформує 
20.00, 01.00 Огляд 
свiтових подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Дика вечiрка» 16+ 
23.45 Час-тайм 
01.30 Легенди свiтової 
музики. Джо Кокер 
«Краще. Наживо» 

ICTV
07.30 Т/с «Вiддiл 44» +16 
11.05, 13.00 Х/ф «Такий 
же зрадник, як i ми» +16 
12.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Iгри патрiотiв» 
+16 
15.50 Х/ф «Пряма та 
очевидна загроза» +16 
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
20.35 Х/ф «Агент 
Хемiлтон: Викрадена» +16 
22.35 Х/ф «Агент 
Хемiлтон: В iнтересах 
нацiї» +18 
00.45 Х/ф «Старим тут не 
мiсце» +16 

СТБ
07.05 «Все буде добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.45 «Караоке на 
Майданi» 
12.40 «Полювання» 
12.42 «Планета Земля-2» 
13.40 Х/ф «Формула 
кохання» 
15.20 Х/ф «40+ або 
Геометрiя почуттiв» 
19.00, 01.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.50 М/ф «Феї: 
Загублений скарб» 
09.10 Х/ф «Знайомство з 
батьками» 16+ 
11.30 Х/ф «Знайомство з 
Факерами» 16+ 
13.40 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2» 16+ 
15.40 Х/ф «Клiк: з 
пультом по життю» 16+ 
17.40 Х/ф «Завжди кажи 
«Так» 16+ 
19.40 Х/ф «Метод Хiтча» 16+ 
22.00 Х/ф «Весiльний 
майстер» 18+ 
00.00 Х/ф «Вжаленi» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Сьогоднi 
07.30 Зiрковий шлях 
08.40 Т/с «Вангелiя» 16+ 
13.45 Т/с «Бабуся при 
надiї» 16+ 
17.40, 20.00 Т/с «Причал 
кохання i надiї» 16+ 
19.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
22.40 Т/с «Мiй коханий 
генiй» 

2+2
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
14.40 Х/ф «У пошуках 
бурштинової кiмнати» (16+) 
16.50, 19.15 1 тур Чемпiонату 
України з футболу 
21.25 Найкращi двобої 
Всесвiтньої серiї боксу за участi 
В. Ломаченка та А. Гвоздика 
22.30 «Змiшанi єдиноборства. 
UFC». Пряма трансляцiя з 
Глазго головного двобою: 
Nelson vs Ponzinibbio 
01.00 Х/ф «Кунг-фу Джо» (16+) 
02.25 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 
03.40 «Облом.UA.» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Не перенапружуйтеся на 

роботі. Є ймовірність, що 
вимоги начальства можуть 
бути завищені. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Будьте уважні при спілкуванні 

з колегами та при оформленні до-
кументів, не вдавайтесь підпису-
вати що-небудь, не читаючи. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Просто зобов’язана під-

вищитися ваша самооцінка. 
У вас з’явиться шанс здій-
снити свою давню мрію. Ко-
рисні активність та ініціати-
ва з вашого боку. 

РАК (22.06-23.07)
Фортуна буде вам посмі-

хатися. На роботі, та й взага-
лі в ділових стосунках, мож-
ливі перспективні пропозиції 
та одержання премії.

ЛЕВ (24.07-23.08)

Перш ніж вирішувати 
якусь проблему, розгляньте 
її більш уважно, можливо, 
ваше сприйняття ситуації 
зміниться і ви знайдете ін-
ший вихід. Доведеться від-
стоювати свої ідеї. 

ДІВА (24.08-23.09)
Настав час визначитися, 

які з ваших ділових контактів 
перспективні, а які – ні. До-
брий час для підтримки та 

зміцнення власних позицій. 
ВАГИ (24.09-23.10)

На роботі ваші справи будуть 
просуватися досить успішно. Ви 
можете розраховувати на пер-
спективні пропозиції. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Справи можуть піти не 

зовсім так, як ви очікува-
ли, а навіть краще. Будьте 
впевнені у своїх діях. У вас 
усе вийде.         

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам доведеться неабияк 

потрудитися. Поїздки мо-
жуть пройти не занадто 
гладко, але, в остаточному 
підсумку, ви доб’єтеся ба-
жаних результатів.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Багато своїх планів до-

ведеться переглянути. Зі-
бравшись з силами, вам 
удасться  реалізувати свої 

проекти, що залучить до 
вас увагу навколишніх. Од-
нак вас можуть здолати 
сумніви, постарайтеся зна-
йти підтримку.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Особливо добре вам 

вдаватиметься робота, а от 
в родині можливі розлади. 
Постарайтеся виявити такт 
і терпіння. Ви можете піти 
на обміркований ризик і до-

битися успіху. Вирішуючи 
свої проблеми, не забувай-
те про інтереси близьких 
людей. Якщо вони ввійдуть 
у суперечність з вашими, 
вам доведеться серйозно 
пошкодувати про вчинене. 

РИБИ (20.02-20.03)
Ви відчуєте приплив 

сил і енергії. Багато чого 
буде вдаватися без вели-
ких витрат. 

09.30, 17.00 Магiя 
природи 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Формула здоров’я 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Упiймати буревiй» 
15.45, 20.25 Добрi 
традицiї 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Слiдство. Iнфо 
20.30 У фокусi Європа 
21.30 Смачна мандрiвка 
22.35 Х/ф «Зеленi 
рiзники» 16+ 

ICTV
05.30 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45 Секретний фронт 
10.45, 13.20 Х/ф 
«Служителi закону» +16 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35, 16.10 Т/с 
«Демони» +16 
17.50, 21.30 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» +16 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
22.20 Х/ф «Пункт 
призначення» +16 
00.15 Т/с «Лас-Вегас» 
+16 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40 «Все буде смачно!» 
09.25 «Україна має 
талант! Дiти» 
12.00 «Мiстичнi iсторiї-2 з 
Павлом Костiциним» 
13.55 «Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.35 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.35, 22.45 «Я 
соромлюсь свого тiла 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки 
09.45 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
16.15 Т/с «Не родись 
вродлива» 
21.40 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2» 16+ 
23.40 Х/ф «Старе 
загартування» 16+ 
01.10 Х/ф «Прокляття 
моєї матерi» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50 Агенти 
справедливостi 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.50 Реальна мiстика 
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Вангелiя» 16+ 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 00.15 «Територiя 
обману» 
11.00, 23.15 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
14.45 Т/с «Загублений 
свiт» 
16.35 Х/ф «Закон 
доблестi» (16+) 
19.20 Х/ф «Сiрi» (16+) 
21.30 Х/ф 
«Крадiжка у Лас-Вегасi» 
(16+) 
02.15 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
03.30 «Облом.UA.» 



Два роки чекали на цю подію любителі здо-
рового способу життя Чортківщини. Чомусь ми-
нулого року з незрозумілих причин так і не були 
проведені масові змагання серед сільських фіз-
культурників. Ратували на те, що немає коштів. 
Хоча необхідна сума не така вже й непідйомна. 
Більше скидалося на те, що просто у тих, від кого 
це залежало, не було особливого бажання. Остан-
нє виявилося у Заводської об’єднаної територі-
альної громади, яка люб’язно надала свою до-
бре підготовлену арену для проведення змагань, 
організаторами яких вона й виступила спільно з 
відділом молоді та спорту райдержадміністрації.

Гарна сонячна погода, приємна музика над 
стадіоном, робота торговельних закладів сприяли 
масовості ігор, які відкрили, звернувшись з ві-
тальним словом до команд-учасниць, голова рай-
держадміністрації Михайло Сташків, Заводський 
селищний голова Людмила Павлінська та депутат 
районної ради, директор РК ДЮСШ Василь Гра-
довий.

Щодо перипетій змагань. Спершу увага при-
сутніх, допоки тривали відбіркові ігри у волей-
болі та міні-футболі, була прикута до столу, де 

змагалися рукоборці. Попри те, що 
найсильнішим спортсменом виявив-
ся шманьківчанин Назарій Піхуник, 
командну перемогу все ж святкували 
росохацькі атлети. 

З-поміж гирьовиків, де по троє 
учасників від кожної команди штов-
хали дві півторапудові гирі, найбіль-
ший доробок виявився у джуринян, 
у призери потрапили також силачі з 
Пробіжни та Білої. 

Уперше у програмі районних сіль-
ських спортивних ігор значилася лег-
коатлетична естафета – двоє дівчат 
та хлопців відповідно бігли дистанції 
по наростаючій 100, 200, 300 і 400 
м. Бичківським легкоатлетам тут не 
виявилося рівних, господарі змагань 
стали срібними призерами, а у Білої 
– бронза. 

Найбільш видовищними, як завше у по-
дібного роду змаганнях, є поєдинки з пе-
ретягування каната. Уже не перший рік 
немає рівних силачам із Білої. І хоча цьо-
горіч вони не виставили тієї команди, що 
у попередні роки, у напруженому фіналі 
таки здолали куди кремезніших росохаць-
ких богатирів. У двобої за третє місце лише 
через технічну помилку (падіння учасника) 
заводчани уступили практично здобуту пе-
ремогу команді з Колиндян.

Найдовше, практично до вечора, тривали 
волейбольні та міні-футбольні баталії. Ось 
тут (зокрема у волейболі) уже Колиндянам 
не було рівних, які у матчі за перше місце 
здолали команду с. Улашківці. Заводчани 
стали бронзовими призерами.

У міні-футбольному фіналі Бичківці 
святкували перемогу над пробіжнянськими 
футболістами. Бронзовими призерами ста-

ли полівецькі аматори шкіряного м’яча. 
І саме Бичківці, згуртовані сільським головою 

Володимиром Драбинястим – відомим ентузіас-
том спорту, й стали переможцями ігор у загаль-
нокомандному заліку, набравши 650 очок. Всього 
двома пунктами їм поступилася дружна команда 
з Пробіжни. Третє призове місце здобули біліча-
ни (628 залікових пунктів). 

Нагородження команд і спортсменів по за-
вершенні ігор під схвальні вигуки та оплески 
уболівальників проводили народний депутат 
України Олег Барна, депутат обласної ради Во-
лодимир Заліщук, голова райдержадміністрації 
Михайло Сташків, заступник голови РДА Іван 
Віват та Заводський селищний голова Людмила 
Павлінська.

До слова, переможці районних сільських спортив-
них ігор представлятимуть Чортківщину уже цієї не-
ділі, 9 липня, на ХХVII сільських спортивних іграх 
Тернопільщини, тож побажаємо їм так само успіш-
но виступити й серед кращих команд області.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ,
фото автора

Є спортсмени на селі!
Минулої неділі, 2 липня, на території спортивно-оздоровчого комплексу смт Заводське 

відбулися ХХVІ за ліком районні сільські спортивні ігри, участь у яких взяли команди з 24-х 
населених пунктів району (крім м. Чорткова) у шести видах змагань – рукоборстві, гирьовому 
спорті, легкоатлетичній естафеті, перетягуванні каната, волейболі і міні-футболі. 
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Сільські спортивні ігри
Обурення без меж

Його викликала публікація у мережі Facebook: мешка-
нець Чорткова виклав на своїй сторінці відео, де посеред 
білого дня невідомі чоловіки зривають бруківку прямі-
сінько в середмісті (на вул. С.Бандери біля будинку суду) 
і швидко та акуратно складають її в авто. Одні тут же 
запитували, чому автор відео не викликав поліцію, інші 
принагідно обурювалися, що, мовляв, все і скрізь кра-
дуть, треті намагались переконати, що ті хлопці навпа-
ки вкладали бруківку. Висловлювалось сподівання, що 
у всьому розберуться правоохоронні органи. А вмістили 
таку неординарну новину тернопільські сайти «Реально» 
(Політика. Факти. Події) та Інтернет-газета «Про все».

«Арес»: не лише виконавець, а й – донор
Про те, що турецька фірма ремонтуватиме дорогу на 

Чортківщині, інформує на широкий загал агенція новин 
з Тернополя «ГАЛАС»: «Турецька компанія «Арес-Вест 
Контракшн Компані», яка задекларувала своє бажання 
й готовність будувати дороги у Тернопільській області, 
вже отримала перше завдання. Їй доручили експеримен-
тальний підряд у Чортківському районі на ремонт дороги 
«Джурин – Базар». Зробили це задля того, щоб подиви-
тися на їхню роботу, а також щоб серед компаній, які 
займаються такими роботами, була конкуренція. Власне, 
вважається, що таке рішення буде найкращим стимулом 
для роботи, а також повинно відобразитися на вартості 
та якості роботи». Наголошено, що ця компанія реєстру-
ється у трьох районах області – Козові, Бережанах та 
Підгайцях. А також, що вона вже розмитнює свою тех-
ніку на тернопільській митниці на суму 1 млн. євро. Це 
буде плюсом до митного перевиконання 15 млн. грн і 
кошти надалі вкладатимуться в дороги Тернопільщини.

Віртуальна машина часу – реально?
«У Чорткові розпочалася реалізація проекту «Віртуаль-

на машина часу». Нещодавно у місті побувала польська 
делегація, яка фінансово сприятиме у його реалізації», 
– так голосить «Репортер». Під час зустрічі міського 
голови Володимира Шматька з представником від уні-
верситету інформаційних технологій та менеджменту у 
Жешуві, який є основним бенефіціаром проекту, Гже-
гожем Карп’юком та очільником фундації «Люди. Вмін-
ня. Культура» Даріушем Буковським обговорили робочі 
моменти з реалізації запланованого. Чортківська міська 
рада бере участь у програмі транскордонного співробіт-
ництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». На кон-
курс було подано роботу під назвою «Віртуальна машина 
часу». Проект розроблено спільно із польською сторо-
ною. Напрацювання чортківчан та їхніх партнерів оці-
нили позитивно, проект пройшов ІІ етап програми. Дана 
програма передбачає фінансування некомерційних про-
ектів і однією із чотирьох основних цілей її є промоція 
місцевої культури та охорона історичної спадщини. Про 
це ж розповів й Інтернет-журнал для ділових людей «Біз-
нес-компаньйон».

Журбопис Голокосту
Кілька світлин з тернопільською «пропискою» із фон-

дів Меморіального музею Голокосту в США, котрий 
сьогодні є найбільш відвідуваним історичним музеєм 
світу, а загалом його фонди налічують близько 86 тис. 
фотографій, зібраних зі всіх куточків планети, вмістив 
Інтернет-сайт TeNews. Поміж презентованих (і, як за-
значено, найяскравіших) – й кілька світлин з Чорткова: 
«родом» з 1930-1939 рр. У колекції є різні за тематикою 
світлини: родинні, з фотосалонів, побутові, дитячі. Усі 
вони є цінним джерелом вивчення історії регіону і злу-
чені спільною тематикою: трагедією Голокосту та спо-
гадами і біографією постраждалих. На сайті вміщено й 
посилання, за яким можна віднайти очікуване фото.

З чого починається Батьківщина?
Інтерв`ю з військовим комісаром Чортківського 

об’єднаного міського військового комісаріату підполков-
ником Василем Масьовським, раніше опубліковане на 
сайті «Золота Пектораль», вмістив Інтернет-ресурс «Те-
рен» (Тернопільські експрес-новини). Наскрізна думка 
«обкатаної» зі всіх сторін бесіди – «Мотивацією до вій-
ськової служби має бути патріотичне виховання молоді». 

Претенденти & медалісти по-чортківськи
Виявляється, ці поняття абсолютно різні. Як мовиться 

в народі, то не штука – мати спромогу дістати медаль, 
штука її ще підтвердити. Адже, за попередніми даними 
управління освіти й науки Тернопільської ОДА, кіль-
кість претендентів на золоті та срібні медалі становила 
690 осіб. Утім, після складання зовнішнього незалежно-
го оцінювання лише 420 випускників стали медалістами. 
Про це повідомила начальник управління освіти й науки 
ОДА Ольга Хома. Плюс – за словами очільниці галузі 
найефективніше підтвердили свої медалі претенденти із 
загальноосвітніх навчальних закладів Чорткова: з 16 пре-
тендентів – 14. Про це голосить сайт «Ровесник» (Терно-
пільські молодіжні новини).

 
Де лебідка – лебедеві пара

Фотооб`єктив завдяки всюдисущому окові нашого 
активного автора – Максима Огородика, виявляється, 
спроможний підгледіти не тільки романтичну пару бузь-
ків зі щемною історією стосунків в його рідному селі 
Шманьківці, а й лебедину пару в сусідніх Шманьківчи-
ках. Про це хлопець радісно та професійно повідомив на 
власній сторінці в мережі Facebook.

Прочитувала Анна БЛАЖЕНКО

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

Тел.: 067-912-27-21, 096-517-76-71.  

Вважати недійсними:

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

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

ПРОДАЮТЬСЯ

ЗАПРОШУЄМО 
В МАГАЗИН:

– керівника магазину
– продавця-консультанта

Тел.: 063-245-13-45;  
097-619-01-35

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

Тел. 050-486-02-80.

Кримінал

будинки

Футбол

державний акт на право приватної влас-
ності на землю серії ТР-БЛ-11, виданий на 
підставі рішення Білівської сільської Ради 
від 28 грудня 1993 р. за № ХIV/XXI на ім’я: 
БЕЗУБЯК (БЕЗУБ’ЯК) Тарас Михайлович.

Продаються складські 
приміщення площею 500 кв. м 

у с. Білобожниця
Тел. 067-253-27-41

студентський квиток серії ТЕ ЗА № 
09887556, виданий 1 вересня 2013 р. Чорт-
ківським державним медичним коледжем на 
ім’я: ЗЕМЛЯНСЬКА Христина Юріївна.

ТОВ «Гольський світ компані»
набирає на роботу:
– налагоджувальників
– цукерників
– тісторобів
– укладальників виробів

Заробітна плата від 
4 500 грн. Офіційне 
працевлаштування

 Повний соціальний пакет
Контактний телефон  

050-377-01-74, 
067-745-45-14

ПОТРІБНІ 
ОХОРОННИКИ
(чоловіки, жінки)

Зарплата від 4000 грн
Тел.: 067-520-31-22, 

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

цегляний будинок площею 112 кв. м, біля 
кафе-ресторану «Околиця» (м. Чортків). Ціна 
договірна. Тел.: 068-029-08-22, 096-688-51-54.

2-кімнатна квартира в смт Заводське, 5-й по-
верх. Все нове. Зроблено євроремонт. Ціна до-
говірна. Можливий обмін. Тел. 095-098-22-61.

студентський квиток серії ТЕ за № 
09887238, виданий 1 вересня 2013 р. Чорт-
ківським державним медичним коледжем на 
ім’я: ТВЕРДОХЛІБ Марія Іванівна.

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

Тел.: 095-538-37-95, 063-507-54-05.

2-, 3-кімнатні квартири по вул. Коно-
вальця, 2-і поверхи, індивідуальне опалення, 
вода цілодобово, з ремонтом. Ціна договірна.

Тел.: 2-16-60, 066-785-17-08.

6 липня ц. р. 20 років світлої 
пам’яті з дня трагічної смерті

БІЛІНСЬКОГО 
Володимира Степановича.

Навкруги все 
оніміло, літня ніч 
і ранковий туман, 
спало все навко-
ло, тільки любий 
мій синочок схо-
див кров’ю сво-
їх ран. Сходив 
кров’ю і в несилі 
бився, плакав... 
Та ніхто його не 
рятував. Вбив-
ці все знущали-
ся по-звірськи, 
мій синочок, як 

той лебідь, – помирав. Я поховала усе 
найдорожче, поховала єдину кровинку 
свою, яку так леліяла на майбутнє, за-
копала навіки у землю сиру.

Синочку мій! Тобі було ще жити 
і творити. Задумані плани доводить 
до кінця, але безпідставна і невбла-
ганна  смерть вкоротила твоє квітуче 
життя. Вже 20 років, як тебе немає, 
сади щорічно так цвітуть. Я 20 років 
топчу до могили ту стежину, а ти пі-
шов, без слів, у невідому вічну путь.

Той путь, з якого не повернешся 
ніколи, ти залишивсь навіки у землі. 
Так невже ти забрав у свою домови-
ну все: свої плани, надії, жалі?! Мій 
жаль не згасає і не згасне ніколи, пе-
куча рана втрати щемить. Твій образ, 
обличчя завжди переді мною, туга за 
тобою незлічима і серце болить.

Синочку мій! Я у вічній скорботі 
стою над твоєю могилою і прошу у 
Господа Бога для тебе Царства Не-
бесного та вічного спокою твоїй до-
брій душі. І нехай теплий спогад, хто  
знав тебе, назавжди залишається у 
світлій пам’яті людській.

Вічно сумуюча – мама.

2-кімнатна квартира (третій поверх) по 
вул. Незалежності, 78/51. Загальна площа – 
50,6 кв. м, житлова – 28 кв. м. 

Тел. 095-918-78-56, 067-277-83-68.

ШУКАЮ РОБОТУ 
Жінка з відповідним досвідом 

догляне хвору 
або перестарілу людину

Тел. 066-654-47-51

ПРОДАЄМО 
кахель від виробника 

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

Олег Анатолійович

Миттєва смерть від двох проникаю-
чих поранень в області легень та серця – 
такі висновки судово-медичних експертів 
щодо вбивства сімнадцятирічної дівчини в 
смт Вишнівець (Збаразький район).

Кілька днів поспіль, починаючи з 26 
червня до 2 липня, слідчо-оперативна гру-
па поліції детально вивчала територію та 
місце злочину, опитувала свідків і друзів 
загиблої. Працювали кінологи, оператив-
ники та інші спеціалісти крок за кроком 
прикладали максимум зусиль, щоби вийти 
на слід убивці.

Чоловік, який знайшов тіло загиблої, 
бачив позашляховик, що проїжджав повз 
місця злочину. Тому одна з версій (яку 
відпрацьовували слідчі) – тіло дівчини ви-
кинули з автомобіля. Оперативники пере-
віряли кожну схожу за описом іномарку, 
допомагали в цьому працівники СБУ та 
представники силових структур із інших 
областей. Проте інформація про перемі-
щення тіла не підтвердилася. 

«Ця первинна інформація, – свідчив  на 
прес-конференції начальник ГУНП у Тер-
нопільській області полковник Олександр 
Богомол, – породила кілька версій про те, 
що вбивство вчинили «мажори» (діти ви-
сокопосадовців, місцевих авторитетів та 
аграріїв). У часі розслідування з’ясували, 

що тіло лежало ще задовго до того, як його 
виявив сусід. Просто на нього не звертали 
уваги ні водії, ні перехожі. Це підтвердило 
відео з реєстраторів, що надали правоохо-
ронним органам водії». 

За попередньою інформацією, вбивство 
трапилося 26 червня в проміжках часу – з 
1 год. 40 хв. до 3-ї год. ночі. Дівчину ніхто 
не переміщував, про це свідчать місця з 
кров’ю потерпілої (стверджують поліцей-
ські). Біля тіла загиблої слідчі знайшли її 
мобільний телефон, ніж, кілька копійок, 
сумку та запальничку. У ході слідчо-опера-
тивних заходів поліцейські обстежили смт 
Вишнівець, сусідні села та розважальні 
заклади; здійснили поквартирні та побу-
динкові обходи, спілкувалися з місцевими 
мешканцями.

Чимало інформації взято з камер віде-
оспостереження, що знаходяться в довко-
лишніх населених пунктах. Під час розслі-
дування правоохоронці перевірили кілька 
десятків людей, які того дня спілкувалися 
і бачили дівчину, встановили майже три 
тисячі абонентів, які у день вбивства спіл-
кувалися по телефонах.

Слідчо-оперативні заходи та докази ско-
єного допомогли встановити особу вбивці. 
Ним виявився житель (2001 р. н.) сусідньо-
го села – студент другого курсу місцевого 

вишу. Неповнолітній того дня у компанії 
друзів святкував День молоді. Повертаю-
чись додому, він знайшов ніж. Близько 
2-ї години ночі хлопець йшов у напрямку 
автобусної зупинки. Перед собою побачив 
дівчину. Почав йти за нею. Коли вишнів-
чанка розвернулася, хлопець наніс їй два 
ножових поранення. Чому він це зробив, 
пояснити не може, але у злочині зізнався. 

Підозрюваний стверджує, що жодних 
статевих стосунків із загиблою не мав. 
Після вбивства він утік, оскільки був на-
ляканий фарами проїжджаючих повз ав-
томобілів. Тікаючи, загубив запальничку. 
Про це розповів заступник прокурора об-
ласті. 

Після вбивства хлопець, нікому нічого 
не сказавши, продовжував займатися сво-
їми буденними справами; навіть прийшов 
на похорон своєї жертви.

Прокуратура Тернопільської облас-
ті здійснює процесуальне керівництво у 
кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 
КК України – умисне вбивство. Підозрю-
ваному обрали запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою без права внесення 
застави. 

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ 
(за інформацією сайту поліції 

«Досьє 102»)

У магазин потрібен 
продавець-консультант

Тел. 098-111-15-51

Колектив Чортківського гу-
манітарно-педагогічного ко-
леджу імені Олександра Бар-
вінського сумує з приводу 

смерті працівника коледжу ГОЛЄ-
ВОВОЇ Галини Антонівни та вислов-
лює щирі співчуття її сім’ї. Хай земля 
буде їй пухом.

2-кімнатна квартира в районі Кадуба (не 
кутова). Нове індивідуальне опалення, по-
стійно вода, кухня з меблями, 1-й поверх, 
можливість добудови. Тел. 097-013-35-77.

Убивця сімнадцятирічної дівчини уже під вартою

1-кімнатна квартира по вул. Незалежності 
63 (загальна площа 35 м2, на 4-му поверсі 
п’ятиповерхового будинку).

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

Колектив Чортківського гу-
манітарно-педагогічного ко-
леджу імені Олександра Бар-
вінського висловлює щире 
співчуття викладачу коледжу 

Інні Павлівні Білій з приводу смер-
ті її батька.

Хай земля буде йому пухом.

квартири

Чистимо криниці 
механізованим способом 

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

066-590-14-77

ФСК «Кристал» Чортків – «Агрон-
ОТГ» В.Гаї – 0:1 (перший матч – 1:2)

1/4 фіналу кубка області (повторна зу-
стріч)

28 червня, стадіон «Харчовик», 300 гля-
дачів. Гол: Д.Коник, 58 хв.

Третій матч поспіль за останніх шість 
днів проводили чортківчани, що не мо-
гло не позначитися на їхніх фізичних 
кондиціях. Та й весняно-літня частина 
сезону вийшла для них надто насиче-
ною, адже довелося виступати одразу на 
трьох фронтах: в аматорській першості, 
обласній і студентській лізі, де вони, до 

речі, стали чемпіонами України. Навіть 
молодому організму не під силу витрима-
ти такі навантаження. Тож було помітно, 
що у цьому матчі наші хлопці виглядали 
надто несвіжими. До того ж, у першому 
кубковому матчі з «Агроном», де супер-
ник не шкодував ніг чортківчан, отрима-
ли травми їхні провідні гравці – Андрій 
Різник та Микола Когут. Лише один 
більш-менш гольовий момент створили 
вони біля чужих воріт, коли у середині 
першого тайму Іван Когут внаслідок ін-
дивідуальних дій вийшов на побачення 
з голкіпером, однак пробив вище воріт. 
А ось гості могли не раз покарати чорт-
ківчан за помилки в захисті. До того ж, 

явно їм симпатизували арбітри зустрічі, 
неодноразово не фіксуючи явні офсайди 
та порушення правил. І це – на очах в 
голови обласної федерації футболу Тара-
са Юрика, що був присутній на матчі. 
Однією з помилок в обороні вони й ско-
ристалися, забивши гол. Після цього бо-
ротьба на футбольному майданчику була 
практично завершена.

Наразі у чемпіонаті настала невелика 
перерва, яка надасть змогу футболістам 
«Кристалу» перевести подих. І хоча куб-
кова історія у поточному розіграші для 
них завершилася, в чемпіонаті, де вони 
наразі йдуть без втрат, у пропущених 
матчах потрібно не втрачати очки. 

Кубкова історія для «Кристалу» завершилася

Жмуток слів, помережаних печаллю
12 липня ц. р. минає два 

роки, як вічним сном спочивши, 
відійшов у засвіт люблячий 

чоловік і батько, турботливий 
дідусь і прадідусь 

БОГУЦЬКИЙ Степан Микитович.
У день великого 

свята Верховних 
Апостолів Петра 
і Павла, коли об-
личчя усіх сяяли 
усмішками, не-
вблаганна смерть 
рідної людини обі-
тнула нам сонячні 
промені трауром. 
Кажуть, час вта-
мовує біль утрати 
– омана… Бо сер-
це й досі сповнене 

трунком жалю і гіркоти. Нам так бракує 
твоєї опіки, рідненький, твоїх турбот і 
порад, твоїх завжди влучних і підбадьору-
ючих жартів. І досі перед очима останній 
відтинок твоєї життєвої стежини, коли 
смерть уже розпростерла своє чорне кри-
ло, затуманивши ним твою свідомість, 
а серце ще так палко билося в грудях і 
руки, вічно невтомні, шукали праці. 

Уже без тебе, лепечучи ніжноголосо, 
зростають і навчаються життєвих азів 
твої правнуки. Без тебе цвіте і сповню-
ється соковитими плодами виплеканий 
тобою сад. Тужливо курличуть бузь-
ки (так ти називав цих королівських 
птахів), відлітаючи осіннім ключем у 
теплі краї, аби повернутися, коли по-
весняному зблисне сонце. А ти… Ти вже 
не повернешся. Невигойний біль крає 
душу. Та наші серця, як і твоя рідна 
земна оселя, були і залишаться вічним 
прилистком для споминів про тебе – 
безмежно дорогого й найріднішого.

Зі святою молитвою на вустах ми 
щиро віримо, що душа твоя, відій-
шовши у вічність, замешкала в осе-
лі небесній, віднайшовши спокій під 
опікою Всевишнього.  

Пом`яніть і помоліться всі, хто знав 
і пам’ятає покійного.

Вічно сумуючі рідні. 
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 Щиросердечно вітаємо 
з 60-річним ювілеєм 

Мирославу Михайлівну 
ПЕТРИШИН

зі с. Коцюбинчики.
Роки летять, 

мов лебеді у ви-
рій, життя іде 
— його не зупи-
нить. Прийміть 
вітання наші 
щирі у цю ве-
селу неповтор-
ну мить. Якби 
в словах була 
пророча сила, 
а в серці чарів 
полум’я цвіло, 
то ми б для Вас усе зробили, щоб 
дня в житті сумного не було. Всю 
доброту, яка існує в світі, всю ра-
дість, що живе серед людей, до ніг 
ми схиляємо сьогодні, святкуючи 
Ваш славний ювілей. Від щирого 
серця – здоров’я бажаєм, без ньо-
го не милі ніякі діла, щоб радість 
завжди була на порозі, а лихо — у 
вічній далекій дорозі. Хай світлою 

буде життєва дорога, 
опіка і ласка від Госпо-
да Бога. Хай Матінка 
Божа, Цариця Свята, да-
рує щасливі і довгі літа.

З повагою 
і найкращими 

побажаннями – друзі.

Щиро вітаємо з 60-річчям, 
яке він святкує сьогодні, 7 липня,  

коханого чоловіка, вітчима, брата, 
вуйка, дорогого дідуся

Івана Федоровича МОСКАЛИКА
зі с. Горішня Вигнанка.

Спинити час ніх-
то не в змозі, і знов 
весна, і квітне сад. 
На Вашім сонячнім 
порозі з’явилось 
мудрих шістдесят. 
Ваш ювілей – по-
чесна дата, про це 
нагадувать не слід. 
Дозвольте щиро 
побажати здоров’я, 
щастя, сотню літ! 
Нехай волошками 

цвітуть літа прекрасні, нехай здій-
сняться тисячі бажань, щоб доля да-
рувала Вам лиш радість, ні грама бід, 
ні крапельки страждань. За працю, всі 
знання і вміння, за серця небайдуже 
стукотіння — подяка щира від людей, 
від друзів, рідних і дітей. Щоб всі ша-
нували Вас і любили, щоб очі від щас-
тя, як зорі, світили. Хай Бог Мило-
сердний з високого неба дарує усе, що 
Вам треба, а Матінка Божа, Цариця 
Свята, дарує щасливі і довгі літа.

Дружина Оля, діти, 
племінники, сестра з 

швагром і найулюбленіша 
внучка Оленка та вся 

родина.

Сердечно вітаємо з 70-річним ювілеєм 
дорогу нашу маму, бабусю, дружину

Віру Василівну ЖУРАВЕЦЬКУ
зі с. Улашківці.

У цей радісний 
день, в це ювілей-
не свято, хай доля 
намітить Вам ро-
ків багато, від-
пустить здоров’я, 
щастя й добра. 
Хай повниться 
ласкою рідная 
хата, багато в ній 
буде людського 
тепла. Хай несуть 
тільки радість з 

собою роки, хай збудуться бажання, 
мрії, думки. Щоб радісний настрій у 
серці не гас, а щедра доля усміхалась 
не раз. Бажаємо миру, здоров’я і щастя. 
Хай Матінка Божа Вас охороняє, Ісус 
Христос здоров’я посилає на многії літа.

З любов'ю – чоловік 
Богдан, донька Марія, зять 

Ярослав, онуки Яринка, 
Ігор, Любомир, Максим 

та вся родина.

5 липня відсвяткувала своє 
неповторне 18-річчя
Христина Степанівна 
ВИШНЬОВСЬКА

зі с. Васильків.
Наша мила і 

люба, найкраща 
у світі, бажаємо 
щастя, даруємо 
квіти. Щоб сонце 
і зорі плекали те-
пло і щоб завжди 
здоров’я у Тебе 
було. Щоб смут-
ку не знала – ми 
просимо долі, до-
бра Тобі й радості, 
рідна, доволі, бо 
людям для щастя багато не треба – сі-
мейного затишку й мирного неба.

З любов’ю – чоловік 
Ярослав, донька 

Анастасія, свекруха, 
Христина і Олександр 

та прабабуся.

Щиросердечно вітаємо з 60-річним 
ювілеєм, який вона святкуватиме 

10 липня, дорогу хресну маму
Мирославу Михайлівну 

ПЕТРИШИН 
зі с. Коцюбинчики.

Літа цвіли не 
просто цвітом, 
а проростали у 
труді, дорослими 
вже стали діти, а 
Ви душею моло-
ді. Пливуть літа, 
мов тихі води, і 
вже минає 60, хоч 
як прожитих ро-
ків шкода, та не 
вернути їх назад. 
Хай щастя панує 

у Вашому домі і радість у ньому живе. 
Здоров’я міцного і щирої долі хай Бог 
посилає і Вас береже. Бажаєм прожити 
у силі й здоров’ї на многії і благії літа.

З великою повагою та 
любов’ю – похресник Ігор з 

дружиною Галею та синами 
Ігорчиком і Вадимчиком, 

сестра Ганна та сват Ігор. 7 липня 25-річчя та День Ангела 
святкує Іван ПАСТУХ 

з Чорткова.
Букет найкращих побажань 

дарують тато Ігор, мама Наталка, 
сестра Марійка.

Твій ювілей 
– не підсумок 
життя, а лише 
старт до нової 
вершини. Отож, 
приймай най-
кращі привітан-
ня з нагоди свята 
від нашої роди-
ни. Бажаєм, щоб 
дім Твій минали 
тривоги й біда, 
щоб сила була, 
як весняна вода. Бажаєм Тобі тільки 
радісних сліз, копицю здоров’я й до-
бробуту віз. Щоб поруч з Тобою дру-
жина цвіла, щоб донечка здорова й 
щаслива росла. Нехай Тебе люблять, 
хто милий душі, цього ми 
бажаєм, сину і братчику, 
Тобі. Хай Бог посилає під-
тримку й опору, а ми Тебе, 
рідний, зігрієм любов’ю.

Щиро і з любов’ю вітаємо з 
25-річчям та Днем Ангела коханого 

чоловіка, найкращого в світі татуся, 
дбайливого зятя та швагра

Івана ПАСТУХА.
Тож прийми 

від нас букет 
найтепліших по-
бажань на довгі 
роки. Хай вони 
сміються сонцем, 
іскряться радістю 
й уквітчаються 
добрими справа-
ми. Нехай Боже 
благословення 
ніколи не зали-
шає Твого дому, 

надія подає руку допомоги, віра зміц-
нює Твої діла, любов допомагає жити, 
а мудрість крокує поруч. Хай доля бе-
реже Тебе і любить, коханням щирим 
серце приголубить, здоров’я й успіх 
хай Тобі дарує, ласкавих, ніжних слів 
хай не шкодує. Хай сонечко зранку 
Тебе привітає, птахи за віконцем піс-
ні заспівають. Хай вітер розгонить усі 
хмаринки, хай день цей дарує чудові 
хвилинки. Будь завжди веселий, при-
вітний і щирий, будь трішечки гордий 
й весняно вродливий. Окрасою серця 
хай буде кохання і сповняться всі Твої 
мрії й бажання.

З любов’ю – дружина 
Іра, донечка Владочка, 
теща Оксана, тесть 

Володя, швагро Дмитро 
з дружиною Марійкою, 
племінники Євочка та 

Назарчик.

10 липня святкуватиме свій 
ювілей любляча дружина, найкраща 
матуся і найкраща в світі бабуся

Мирослава ПЕТРИШИН
зі с. Коцюбинчики.

Якби в словах 
була пророча 
сила, а в серці 
чарів полум’я 
цвіло, то ми б 
для Тебе, рід-
ненька, все в 
житті зробили, 
щоб дня в житті 
сумного не було. 
Всю доброту, 
яка існує в сві-
ті, всю радість, 

що живе поміж людей, найкраще 
все, що є у світі, даруємо Тобі у цей 
святковий день. Достатком хай осе-
ля буде повна, нехай скликає друзів 
і гостей, а Ти, здорова і щаслива, 
столітній свій зустріла ювілей. Хай 

Матір Божа Тебе оберігає, 
Ісус Христос здоров’я по-
силає на многії і многії літа.

З любов’ю – чоловік 
Василь, доньки Галя і 

Тамара, зяті Василь і Сергій, онуки 
Зоряночка, Іваночка, Андрійко 

та Анастасійка.

10 липня святкуватиме 
своє 30-річчя 

Світлана Богданівна КУЛЬБА
зі с. Біла.

У цей свят-
ковий світлий 
день, коли на-
став Твій юві-
лей, ми щиро 
всі Тебе вітаємо, 
добра і радості 
бажаємо. Ба-
гатства, любові, 
щастя і добра, 
щоб в житті тіль-
ки радість була.

З найкращими 
побажаннями – сім’я 

Федоровичів.

7 липня святкуватиме 
своє 25-річчя і День Ангела 

дорогий кум і хресний батько
Іван Ігорович ПАСТУХ

із м. Чортків.
Незабутніх вра-

жень, щасливих 
подій, здійснення 
задумів, втілення 
мрій! Хай пре-
красним  цвітом 
шлях життя ряс-
ніє, справджу-
ються завжди за-
повітні мрії. Хай 
палають в серці 
почуття високі, а 
доля дарує повні 

щастям роки!
З найкращими 

побажаннями – похресник 
Богданчик та його батьки.

Найтепліші вітання, найщиріші 
побажання даруємо 
Петру Зіновійовичу 
ЗАЛАКОЦЬКОМУ

зі с. Базар з нагоди ювілею, 
який він святкуватиме 10 липня.

Сьогодні рівно 
50 в житті Твоїм 
минає, а скільки 
їх ще на шляху, 
про це ніхто не 
знає. Щоб у мир-
ному небі Тобі 
сонце всміхалося, 
а всі Твої мрії і 
плани – збували-
ся. Хай здоров’я, 
щастя і достаток 
спливають, як із 

липи цвіт. Хай малює доля з буднів 
свято, а Господь дарує ще багато літ.

З повагою і любов’ю – 
тато, теща, дружина, діти, 
онучка, сестра, племінники, 

свати та вся родина.

Сьогодні святкує День Ангела 
дорогий наш 

Іван Йосипович КРИЖАНІВСЬКИЙ
із м. Чортків.

У святковий 
день шлемо най-
щиріші вітання. 
Хай у Вашому 
житті завжди кві-
тує літо. Знову 
вкрились липи 
буйним, пишним  
цвітом і літо нам 
несе своє тепло. 
Сьогодні Вас ві-
тають рідні, дару-
ють Вам свою лю-

бов, добро. Щоб гріло сонечко яскраве 
і Бог в опіці Вас мав, і Ваш Ангел-Хо-
ронитель Вас завжди оберігав.

З любов’ю і повагою – 
дружина, син Сергій, донька 

Галя, зять Олег, внучечка 
Ілоночка, мама, цьоця Неля.

Дорогу маму, люблячу бабусю і прабабусю
Стефанію Пахомівну СЕНИК
з Чорткова щиро вітаємо із 

ювілейним Днем народження, 
який вона святкуватиме 11 липня.

Пролетіли літа, 
як птахи, знову 
постукало у двері 
літо, і це вже 90-й 
раз. Спасибі, рід-
ненька, що живете 
на світі, за добре 
серце, за очі при-
вітні, за руки такі 
роботящі, невтом-
ні, за душу чутливу, 
турботу і поміч, за 
добрі поради, без-

соннії ночі. Дякуєм Богу, що завжди Ви 
поруч. Бажаєм здоров’я міцного довіку, 
щастя і радості повнії ріки, берег спокою 
нехай зігріває, а горе завжди стороною 
минає. Ми Вам посилаєм ці щирі слова, а 

Бог хай дарує многії літа.
З повагою і любов’ю – 

діти, онуки та правнуки.

3 липня відзначив своє 50-річчя 
турботливий батько та найкращий 

чоловік, чудова і щира людина
Роман Іванович ГОРДІЙ 

зі с. Шульганівка.
Є ювілеї до-

сить різні, та є 
одна з найкра-
щих  дат, вітає 
щиро вся родина 
у день, коли Вам 
50.  Хай пахучим 
цвітом стелиться 
дорога, хай від-
ходять вдалеч 
горе і біда, хай 
же будуть щастя 
і міцне здоров’я,  

радість і повага на многії літа. За 
пройденим не треба сумувати, по-
переду щаслива жде пора. Хай буде 
щедрим ювілейне свято, здоров’я 
Вам, любові і добра! Нехай душа у 
Вас ніколи не старіє, на білій ска-
тертині будуть хліб і сіль, своїм те-
плом Вас завжди сонце гріє й слова 
подяки линуть звідусіль.

З любов’ю та повагою – дружина 
Галина, сини Іван та Богдан з 

невісткою Марією, 
донька Юля, мама 

Марія, свати Ганна 
та Василь і вся велика 

родина.


