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Виходить з 1939 року

у Чорткові

Довідки за тел.: 0-800-508-708 (безкоштовний), 
095-260-07-03, 067-670-35-20

Фестини

Працівники 
ПСП «Ягільниця – В» 

щиро вітають 
з Днем народження, який 

надійде 26 липня, 
директора підприємства

Василя Михайловича 
ВИСЛОЦЬКОГО.

Бажаємо 
 міцного 
 здоров’я, 
благополуччя 
 та успіхів 
в будь-яких  
починаннях,

 сміливих   
   планів 

і сподівань.
Хай Вас

підтримують 
та надихають 
           рідні люди, 

    розуміють і допомагають 
                   колеги, 
              минають негаразди
               та непорозуміння,
Нехай доля збагачує Вас 
 життєвою мудрістю, 
      енергією, натхненням 
          та радістю сьогодення!
Нехай нива щедро родить, 
 людяність 
      від Вас не відходить, 
     щастя і добра на многії літа!

До пробіжнянської кумасі на пиріжечки всі ласі

Фоторепортаж – на 7-й стор.
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На часі2
Колонка редактора Соціальний зріз

Варто знатиУ райдержадміністрації

Отой прикрий податок на «метраж» 
вже кілька років не дає спокійно спа-
ти багатьом українцям. Особливо тим, 
хто має тих метрів чимало. Слід на-
гадати, що Верховна Рада України вже 
кілька років тому запровадила такий 
податок і в нашій державі. Щоправ-
да, спершу було смішно – податком 
обкладалися хіба що палаци, які, в 
основному, в наявності у «власть іму-
щих», тож пересічних громадян про-
блема не торкалася. Однак… Недарма 
ж мовиться, що апетит приходить під 
час їди, тож далі було далі: кількість 
пільгових квадратів усе зменшувала-
ся й зменшувалася, і зараз, з 1 липня 
2016-го, маємо чергові новації.

Здавалось би, нічого спільного не 
мають (та й не можуть мати!) доро-
говартісні київські пентхауси та са-
райчики десь в глибинці. Проте ви-
явилось, що й за розкішне життя, і за 
сільську убогість платити слід… одна-
ково. Бо за «об’єкт нерухомості» ви-

знано навіть… сільський туалет!
Вдаймося до «лікнепу». Якщо площа 

вашої квартири понад 60 кв. м (а це не 
так вже й багато) – податок доведеться 
заплатити. Якщо приватний будинок 
площею понад 120 квадратів – теж при-
йде квитанція на оплату. Ніби й неба-
гато – десь 25 грн. за кожен «зайвий» 
метр. Проте в підсумку, та ще й за умо-
ви, що «комуналка» весь час дорожчає, 
для багатьох така платіжка може вияви-
тися проблемною. Найбільш вражає, 
що платити змусять навіть за розвалю-
хи! Бо ж оподатковується як житлова 
нерухомість (квартира, будинок), так і 
нежитлова (гаражі, майстерні, госпо-
дарські будівлі – сараї, хліви, літні кух-
ні, вбиральні, погреби тощо).

Нас, загалом-то вже добряче зви-
клих до «шокової терапії», насторожує 
ось що. З 1 липня ц. р. розпочався від-
лік 60-ти днів, протягом яких українці 
мають сплатити податок на нерухо-
мість за попередній, 2015 рік. 60-ден-

ний термін спливе 28 серпня, після 
чого тим, хто забарився, буде нарахо-
вана штрафна санкція – 10 відсотків 
від суми податку, а якщо термін пере-
вищить 30 днів – то й усі 20 відсотків. 
То що – виходить, час пішов?

А тішить те, що право самостійно 
визначати процентну ставку податку 
(0-3 відсотка від мінімальної заробіт-
ної плати) та площу нерухомості, що 
не оподатковується, надано місцевим 
радам. Внаслідок цього мешканці 
Тернопільщини й дістали «дарунок»:  
податок на нерухомість встановлений 
в розмірі 1 відсотка від мінімальної 
зарплати за кожен квадратний метр 
понад неоподатковуваної площі. Роз-
мір неоподатковуваної податком пло-
щі становить 70 (!) кв. м для квартир і 
120 кв. м для житлових будинків. Та-
ким чином, за кожен «квадрат» понад-
пільгового рівня доведеться заплатити 
12,18 грн. на рік.

Анна БЛАЖЕНКО

Нарешті дочекалися… Спізнившись 
на чверть віку, Україна реалізацією 
Закону України за № 317-VIII «Про 
засудження комуністичного та наці-
онал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та за-
борону пропаганди їхньої символіки», 
хочеться сподіватися, остаточно по-
кінчить із посткомуністичним тоталі-
тарним минулим, яке й досі, на 25-му 
році (!) незалежності відображалось у 
назвах сотень наших міст і сіл, не ка-
жучи вже про пам’ятники радянським 
вождям, що траплялися на очі мало не 
в кожному селі, щойно переїхавши на 
лівий берег Збруча. Свого часу, несер-
йозно віднісшись до вирішення цього 
надважливого питання, ми сьогодні 
пожинаємо гіркі плоди. І перекона-
ний, не мали б ми міфічно надумано-
го розколу країни на схід і захід, ні-
коли не загарбав би Путін Крим, і не 
лилася б сьогодні українська кров на 
Донбасі, якби ми за прикладом при-
балтійських країн та східноєвропей-
ських держав колишнього соцтабору 
перш за все взялися за викорінення 
чужинської червоної ідеології і по-
чали ще тоді, на зорі 90-х, будувати 
українську Україну, виховуючи наше 
молоде покоління на прикладах жер-
товників української державності, та-
ких, як Мазепа, Бандера, Шухевич, 
Лук’яненко, Чорновіл…

Як відомо, за останній рік суттєвих 
змін зазнала мапа України внаслідок 
топонімічних змін, внесених у відпо-
відності з вищезазначеним Законом. 
Зрозуміло, не все проходить гладко. 
Десь на місцях з розумінням відне-
слися до цього важливого питання 
і місцева рада з врахуванням думки 
населення чи з власної подачі висту-
пила зі своєю ініціативою щодо зміни 
назви; десь, як у випадку з нещодав-
нім перейменуванням Кіровограда на 
Кропивницький, пристрасті не вщуха-
ють і досі. І не виключений варіант, 

що наш парламент, відомий своєю 
усталеною практикою відміняти по-
переднє рішення, під яким ще не ви-
сохло чорнило від підпису гаранта, на 
нове, інколи більш протирічливе. Тим 
не менше станом на 15 липня ц. р. в 
Україні уже перейменовано 906 насе-
лених пунктів, 19 районів і 27 районів 
у містах. Постанова щодо 70 населе-
них пунктів і 5 районів на тимчасо-
во окупованій території ще не набула 
чинності. Оскільки перелік областей 
України записаний до Конституції, то 
їхнє перейменування вимагає відпо-
відних змін в Основному Законі нашої 
держави (нагадуємо, що переймену-
ванню підлягають дві з них: Дніпро-
петровська і Кіровоградська).

Нижче ми наводимо перелік пере-
йменованих найбільших міст і селищ 
(в основному райцентрів) України, бо, 
погодьтеся, пересічному читачу уже 
важко розібратися у тих назвах, наразі 
не зовсім звичних для нашого вуха.

АР Крим
Кіровське – Яслям-Терек
Красногвардійське – Курман
Леніне – Єди-Кую
Совєтський – Ічкі
Красноперекопськ – Яни Капу

Дніпропетровська область
Дніпропетровськ – Дніпро
Дніпродзержинськ – Кам’янське
Орджонікідзе – Покров

Донецька область
Артемівськ – Бахмут
Володарське – Нікольське
Комсомольське – Кальміуське
Тельманове – Бойківське
Дзержинськ – Торецьк
Димитров – Мирноград
Кіровське – Хрестівка
Красноармійськ – Покровськ
Красний Лиман – Лиман
Торез – Чистякове

Житомирська область
Володарськ-Волинський – Хорошів
Червоноармійськ – Пулини

Запорізька область
Куйбишеве – Більмак

Кіровоградська область
Кіровоград - Кропивницький
Ульяновка – Благовіщенське
Димитрове – Олександрійське

Луганська область
Артемівськ – Кипуче
Кіровськ – Голубівка
Краснодон – Сорокине
Вахрушеве – Боково-Хрустальне
Красний Луч – Хрустальний
Петровське – Петрово-Красносілля
Свердловськ – Довжанськ
Стаханов – Кадіївка

Одеська область
Красні Окни – Окни
Іллічівськ – Чорноморськ
Котовськ – Подільськ
Фрунзівка – Захарівка

Полтавська область
Червонозаводське – Заводське
Комсомольськ – Горішні Плавні

Рівненська область
Кузнецовськ – Вараш

Херсонська область
Цюрупинськ – Олешки

Чернігівська область
Щорс – Сновськ
До речі, згідно із законом про деко-

мунізацію перейменовано й два села 
у Тернопільській області: Радянське 
Кременецького району – на Великі 
Млинівці і Жовтневе Тернопільсько-
го – на Соборне. Єдиною областю, 
де згідно з чинним законодавством не 
потрібно перейменовувати населені 
пункти, є Івано-Франківська.

І наостанок про таке. Хоча це десь 
не зовсім має відношення до закону 
про декомунізацію, але під загальний 
«шумок» можна було б і наше Завод-
ське змінити на куди приємнішу для 
вуха та історично обґрунтовану назву 
– Липники. Гарно звучить, правда?  

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

І навіщо воно ось так – підбурюю-
че-провокативно? Все ж добре: п’яти 
з половиною мільйонам українських 
сімей, котрі вже скористалися про-
грамою субсидування, хвилюватися 
цілком не варто! В цьому так беззапе-
речно переконує віце-прем’єр Павло 
Розенко. Адже ті, хто мають субсидії, 
ще й отримають хорошу компенсацію 
за підвищення тарифів ЖКГ в Украї-
ні! Ось так… Та ще й міністр соцполі-
тики Андрій Рева нещодавно заявив, 
що кількість сімей, котрі отримують 
субсидії, зовсім скоро збільшиться до 
дев’яти мільйонів. Ну й що з того, що 
майже вдвічі? Кошти є, аякже. Все пе-
редбачено: з фінансуванням програми 

субсидування не може виникнути 
перешкод. Навіть якщо уряд зрозу-
міє, що можливості вичерпані, нео-
дмінно спроможеться для термінової 
зміни проекту бюджету на поточний 
рік, і гроші буде виділено в повно-
му обсязі. Даремно ми хвилюємося 
та піддаємось на «провокації» отих 
невсипущих журналюг. Це ж задля 
упокорення «товстих гаманців» пішло 
підвищення! Проти них і лише проти 
них, а не проти нас з вами – простих 
смертних, ні! Бо вони, заможні, пла-
титимуть сповна відповідно до платі-
жок. Вони страждатимуть, а не ми…

Гріх нам нарікати на долю, ой гріх! 
Тут тобі й державна підтримка енер-

гозбереження – термомодернізації 
житлових будинків, енергоефектив-
ного обладнання та матеріалів, тут – 
й «теплі» кредити»… А ми лиш стог-
немо та стогнемо, лиш нарікаємо. Он, 
цивілізований світ давно усвідомив, 
що за все треба платити. Хіба ж масо-
вані жебрацькі вояжі світами в пошу-
ках згорьованої копійки ще не навчи-
ли нас, українців, цьому поняттю?! 
Хочемо благ – діставаймо гаманця. 
А прагнете економити – не гоніться 
за імпортним газовим котлом чи бой-
лером. Застановіться на «позиціях» 
пращурів – зігріваюча ватра, окріп з 
казана на багатті. А там, гляди, й зі-
гріє обіцяний кожух…

Казав пан – кожух дам, та й слово його тепле
Про що лиш нині не кричать оті «провокаційні» ЗМІ! Надто тепер – відколи з 1 липня ц. р. вдві-

чі подорожчало тепло й гаряча вода. Мов ті надокучливі мухи, знай пророкують та й пророкують 
тарифний колапс на осінь. Мовляв, «коефіцієнт дестабілізації і протестного потенціалу» в народі 
впевнено спинається в рості. І що нині – то так, лиш «квіточки», «ягідки» ще попереду.  І що з при-
ходом опалювального сезону доведеться платити величезні, досі небачені гроші, навіть незважаючи 
на надання субсидій, адже подорожчає абсолютно все – електроенергія, газ, опалення, гаряча та 
холодна вода. Через те, мовляв, наші з вами кишені буквально спустошаться «комуналкою»…

Куплю тобі хатку та ще й сіножатку…
Найсучасніша актуалітика твердить: надважливо, аби та «хатка» мала обмеження в площі. Про 

це – далі. Загалом же тачки, дачки і квартири – все потрапляє під податок на розкіш. Як нині в 
унісон голосять численні друковані та електронні ЗМІ, до автомобільних зборів ми почали звикати 
ще торік, а ось податок на нерухомість мусимо освоювати цьогорічного липня. Що ж за ним?

Живу в Дніпрі, а теща – в Кропивницькому…

Мова – про підсумки передплати районки на друге 
півріччя ц. р. Відверто кажучи, сподівалися на дещо 
ліпший результат, адже начебто все більше стараємося 
наблизитися до серця читача, дедалі рідше публікую-
чи матеріали від влади і про владу. Чи не у кожному 
номері подаємо гострі проблемні статті, на які, що-
правда, зазвичай реакції практично немає ніякої. Десь 
частіше буваємо в масах, напряму спілкуємося з лис-
тоношами, котрі знаходяться найближче до читача, а 
отже, куди більше знають його смаки та уподобання. 
І поява рубрик «Господар», «Комора», «Садиба» – це 
все завдяки нашим друзям-поштарям. Та у підсумку 
лише по п’яти відділеннях зв’язку з 27-ми маємо плюс. 
Найбільше – у Звинячі, де додалося аж 72 (!) наших 
шанувальники. Звичайно, за це насамперед маємо за-
вдячувати місцевому відомому аграрію та благодійни-
ку, депутату обласної ради Василю Градовому, котрий 
для своїх працюючих  передплатив аж цілих сто при-
мірників «Голосу народу» (на перше півріччя ним було 
передплачено 50 районок і ще 3 тис. грн. він пожерт-
вував на ремонт одного з редакційних кабінетів, за що 
Василю Степановичу окремий респект). Але достемен-
но знаємо, що чималу роль тут відіграли й начальни-
ця відділення зв’язку Світлана Сиволос та листоноша 
Леся Кишкан. Буквально на день спізнилися з оформ-
ленням передплати, тож тільки з серпня місяця до-
дасться 50 нових передплатників, що працюють у ПСП 
«Ягільниця – В», завдяки старанням іншому відомому 
аграрію та меценату краю, депутату облради Василю 
Вислоцькому. Традиційно виписало 18 районок для 
своїх працівників АТП 16142 (керівник – Мирослав 
Притула). Ось би всі так! Тож і читачу було б «легше на 
кишеню», та й на перспективу, звикнувши до районки, 
він би з часом і самостійно передплачував її регулярно.

Узагалі змінусувало з передплатою чимало інших 
шанованих видань. Так, на цілих три з половиною со-
тні поменшало передплатників «Вільного життя», яке 
й надалі залишається лідером серед читацьких уподо-
бань в нашому районі (2779 на ІІ півріччя ц. р.). З 
2-х до 1,8 тис. зменшилося шанувальників «Експресу». 
Тільки тисячу примірників з маленьким хвостиком має 
тираж обласна «Свобода». Це все красномовно свід-
чить, що людям зараз не до періодики. Шкода лишень, 
що процес реформування друкованих ЗМІ припав на 
такий складний економічний час. Та ми не збираємося 
опускати руки, з нетерпінням очікуючи на появу уря-
дової постанови з переліком ЗМІ – учасників пілотно-
го проекту, щоб рішуче діяти далі. Бажання – є! Ідеї – 
є! Немає достатньо коштів, аби творити наше видання 
цікавіше, різнопланове і більшого формату. Але вони 
обов’язково будуть, коли ваша армія, шановні перед-
платники районки, чисельно дедалі зростатиме. «Голос 
народу» обов’язково має бути почутий»! Чи не так?

Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Кому відгукнувся 
наш «Голос…»

Минулої п’ятниці, 15 липня, відбулося засідання ор-
ганізаційного комітету з відзначення 25-ї річниці про-
голошення Незалежності України та Дня Державного 
Прапора України. В ході засідання було розглянуто 
план заходів та внесено ряд пропозицій щодо відзна-
чення цих великих загальнодержавних свят. Зокрема, 
пошанування жовто-блакитного національного зна-
мена заплановано на 23 серпня на центральній пло-
щі нашого міста. Також на звернення до міської ради 
ряду громадських організацій буде відновлено прапор 
на горі Юрчинських, звідки він чудово проглядався з 
різних кінців міста. Відзначення 25-річного ювілею не-
залежності молодої Української держави розпочнеться 
зранку 24-го серпня Богослужінням у всіх храмах Чорт-
ківщини. Спільний молебень за Україну продовжить-
ся біля пам’ятного хреста, встановленого з нагоди цієї 
дати поблизу церкви Святої Покрови. Завершаться 
урочистості святковою концертною програмою на спі-
вочому полі у міському парку ім. І.Франка. 

Крім цього, до Дня Незалежності України плануєть-
ся влаштувати виставку дитячих робіт, конкурс народ-
но-прикладного мистецтва, виставку квітів та ін. Більш 
детальна інформація щодо цього буде опублікована 
пізніше. 



Оправа – з нату-
ральної шкіри, в ко-
тру добряче в’ївся 
пил (альбом випад-
ково знайдено під 
час інвентаризації в 
Заводському будинку 
культури). На плас-
тині з нержавійки 
вигравірувано напис: 
«Строительство Чорт-
ковского сахарного 
завода». Чому мовою 
«старшого брата»? Бо 
ж час був «союзний» 
– «единого и неде-
лимого». Епоха брєж-
нєвізму – 1974 рік, 
початок будівництва. 
На одній зі світлин 
– в`їзний знак, своєрідна візитівка будови. Ось тут й 
виписано, що споруджуваний велет матиме добову по-
тужність – 60 тис. т переробки цукросировини. І що 
кошторисна вартість будівництва – 44,9 млн. крб. І ще, 
і ще… Зазначено: початок будівництва заводу – січень 
1974 р., строк здачі в експлуатацію – грудень 1977 р.

Паралельно гортаю давню, добряче зжовклу під-

шивку районки за 1974 рік. «Споруджується цукро-
вий» – голосить одна з чи не найпомітніших публі-
кацій номера, опоряджена кількома світлинами. Як 
гадаєте, хто її автор? Важко й повірити: сам Степан 
Галябарда – нині добре знаний в Україні та світі, над-
то в діаспорі, поет-пісняр, заслужений діяч мистецтв 
України, котрий розпочинав свій шлях в журналіс-
тику, а згодом і літературу, з редакційних кабінетів 

Чортківської райгазети. 
«Будівництво ново-

го заводу розгорнулось 
обіч шосейної траси, 
яка веде на Борщів, 
недалеко від Угриня, 
– йдеться в публіка-
ції. – Угринська доро-
га пересікає пополам 
відведену 200-гектарну 
площу. З одного боку 
буде завод, з другого 
– робітниче селище». 
І ще – про згадувану 
вже вартість будови, й 
що будівництво розра-
ховане на чотири роки, 
включаючи 1974-й. І 
що за своєю потужніс-
тю Чортківський цу-
кровий стане одним з 
найбільших в Україні…

Вже потому, в пли-
ні спорудження, газе-
та відкрила, було, на 
будові свій корпункт: 
через нього читачі пе-
ріодично мали інфор-
мацію про хід робіт, 
про проблеми й труд-
нощі, радощі та здобут-
ки. Про людей, котрі 
наполегливо, з опти-
мізмом, крок за кроком 
творили нове підпри-
ємство – справді одне з 
найпотужніших, як тоді 
писалося (й, мабуть, не 
просто задля красного 
слівця), навіть в Євро-
пі. Бо ж таки наш за-
вод за рівнем технологічної оснащеності впевнено 
обігнав, принаймні, всіх своїх «побратимів» галузі не 
лише на Тернопільщині, а й у сусідніх областях.

 Це промовисто засвідчують вміщені в альбомі світ-
лини. Та ще й – підписи до них: при будівництві заво-
ду використані найновіші зразки вітчизняного облад-
нання: парові котли відповідних марок, забезпечено 
проектом універсальну схему очищення соку, перед-
бачено й відповідну його фільтрацію, безперервно 
діючий дифузний апарат поставки Польщі, вакуум-

апарати ємністю 800 ц утфелю 
виробництва Данії. Гордовито 
здіймається ввись водонапірна 
башта заввишки 40 м… 

Скільки впродовж тих кількох 
років побувало тут, на будові й 
опорядженні підприємства, мі-
ністрів та партійних «босів» – 
обкомів, ЦК. Ще й делегація 
з Болгарії. Це теж засвідчують 
світлини. Ось перші трудівни-
ки, удостоєні Дошки пошани, 
ось перший директор Владислав 
Селітбовський... Нарешті ось 
вона – перша стружка! 4 листо-
пада 1977 року. Перший цукор, 
8 листопада, 13-а година 45 хви-
лин…  Історична мить. Знано те-
пер, як врівень зі спорудженням 
виробничих корпусів здіймались 

в небо поверхи спершу гуртожитків, відтак – закладів 
соціальної сфери, житлових будинків. У підсумку на 
мапі Чортківщини виникло нове селище – зі своєю 
інфраструктурою, своїм лицем, навіть власною мен-
тальністю, котра властива заводчанам й дотепер. Нині, 
якраз коли селищу виповнюється 35 літ, вони залюб-
ки діляться нею із сусідами, залучаючи їх до гурту, в 
об`єднану територіальну громаду…

Та, попри часу плин, стрімкий наступ новітніх тех-
нологій, не міліють витоки. Бо то було начало начал. 
Сутність й нинішнього єства. Зачин потужного замісу. 
Може, через ту міць Чортківський цукровий й зали-
шається наразі майже-майже одиноким з-поміж низ-
ки промислових підприємств Чортківщини, що живе, 
функціонує, котрому залюбки задають нового ритму й 
оті першопрохідці, й нащадки їх трудових династій...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото з архіву Заводської селищної ради
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Автографи краю

Чортківський цукровий: 
зачин потужного замісу

Уже тепер, по перебігу чотирьох десятків літ (а що буде, приміром, через сто?), ось ця річ сприй-
мається трепетно не лиш через статус раритету. Переді мною на столі (сказати в руках – так буде 
неправильно, бо тримати альбом та ще й переглядати – неможливо, надто громіздкий) – фотолітопис 
начала начал надпотужної (на ту пору) будови заводу-велетня – Чортківського цукрового.
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Трибуна депутата

Народний депутат України Олег Барна разом з 
волонтером, активістом Майдану з Борщівського 
району Любов`ю Чернецькою відвідали зону АТО, 
а саме: Авдіївку, Очеретино, Новосілку, Зайцеве, 
Курдюмовку, Кам’янку. Провели зустріч з особо-
вим складом для того, щоб дізнатись, що необхід-
но бійцям, які знаходяться на передовій, вирішити 
проблеми бійців як на законодавчому, так і адмі-
ністративному рівні. Рідні та близькі воїнів, котрі 
були присутні на зустрічі, також мали змогу поспіл-
куватись з депутатом. О.Барна наголосив на тому, 
що основною метою його поїздки в зону бойових 

дій є моральна та духовна підтримка бійців, нагада-
ти їм, що наш народ пам’ятає про них, всіма силами 
допомагає і підтримує. Саме для цього в цих містах 
за підтримки О.Барни та Л.Чернецької була органі-
зована концертна програма за участю волонтера з 
Києва Любові Безуглої, артистів з Дрогобича Тараса 
Дендяка та Михайла Шелепетенема, котрі підняли 
моральних дух солдатів, простих людей, волонтерів, 
яким теж не байдужа доля країни.

Прес-служба народного депутата України О.Барни

А нагодився він до редакції «Голосу народу», 
щоби через районку виразити вдячність від бійців-
побратимів благодійникам-краянам за вагому під-
тримку та допомогу. 

Відразу ж мій погляд припав до нагород, що ви-
блискували на формі вояка. Неспроста вручають ор-
дени та медалі. А тому й запропонувала візитівнику 
викласти на шпальта нашої газети розповідь про 
нелегкі бойові будні, стверджуючи: краяни повинні 
знати своїх героїв. Військовик наполегливо відмов-
лявся від інтерв’ю. Та все ж, застосувавши увесь, 
так би мовити, журналістський хист, слово за сло-
вом ми зав’язали розмову. 

Як виявилося, мій візаві родом із Чортківщини 
(на часі проживає із сім’єю в Києві, звідти й призи-
вався до війська українського). А головний «голосо-
народівець» Любомир Габруський, ще коли займав-
ся педагогічною діяльністю, – його вчитель історії. 

І ось – несподівана зустріч… Учитель і учень – ві-
дійшло в минуле, а зараз – щирі дружні обійми двох 
добре знайомих чоловіків. 

Щоправда, на прохання свого співрозмовника, не 
називаю його прізвища, лише бойовий позивний – 
«Діамант». 

– Чому такий позивний, – запитую, – звідки узявся? 
– І не пригадаю… Типова самоорганізація чоло-

вічого колективу. Життєві обставини, різні ситуа-
ції, поведінка і темперамент хлопців власне й під-
казують позивні. Ось до прикладу: в командира 
– «Балу» (здоровий дядько, виважений, розсудли-
вий і справедливий); «Атлет» – через те, що активно 
займається спортом; «Лісовик» – бо до мобілізації 
працював у лісництві й т. д. А мій?.. Мабуть, через 
те, що війна добряче відчеканила, відшліфувала всі 
грані мого єства. Там, під постійним гулом бойо-
вої техніки, свистом куль і вибухами гармат, перео-
смислюєш, переоцінюєш абсолютно все своє життя; 
воно – найцінніше. Та насамперед – сім’я (діти (!), 
дружина, батьки). Багато колись було, як мовлять, 
наламано дров (усміхається)… (До слова, пригадує 
редактор нашої газети: «Дуже добре вчився хлопчи-
на, та шибеником був ще тим: де яка бійка, то він 
– перший; проте завше відстоював справедливість. 
Вже тоді говорили, що з ним не страшно у розвідку 
йти»). 

– У складі якої бригади воювали? В яких населених 
пунктах було найгарячіше? 

– 80-та окрема аеромобільна бригада, зенітник 
(хоча строкову службу проходив у прикордонних 
військах, але довелося перекваліфіковуватися). 
(Це – колишня десантно-штурмова бригада. Саме 
вона взяла участь у бойових діях на Донбасі май-
же з першого дня. Зокрема, бійці цього підрозділу 
«тримали зубами» Луганський аеропорт з квітня 
по серпень 2014-го. – Авт.). Пройшли чи не всю 
Луганщину: Станиця Луганська, Попасна, Дебаль-
цеве – дуже гаряче було (віджартовується). У кри-
тичні моменти, часто-густо наші десантники, не 
маючи іншого виходу, викликали ворожу артиле-
рію на себе. І тут «боги війни» (як ми їх називаємо) 
спрацьовують дуже чітко. Є у них чому вчитися й 
вчитися… До речі, виникає багато сумнівного й не-
зрозумілого щодо ведення бойових дій, абсурдних 
наказів «зверху». Все це призводить до того, що ги-
нуть наші хлопці, що ми змушені відступати і по-
лишати вже відвойовані нами території. Насправді 
ж не все так, як сповіщають ЗМІ. Мужності, стій-
кості й смекалки нашим воякам не позичати. Але 
ж нерідко вилазить, як-то кажуть, факт на лице – 
комусь ця війна дуже потрібна. Запитайте будь-кого 
з простих військовиків, і кожен засвідчить: давно 
би вигнали ворога з рідної землі, якби не чинили 
перешкод «закулісною грою» «верховні команди-
ри»… Не дивлячись на всі мирні домовленості, об-
стріли наших позицій з боку бойовиків не втихають. 
Кілька разів побував у справжньому «чистилищі», 
двічі отримав контузію. «Гради» нас добряче пороз-
кидали. Та при кожному обстрілі можна хапнути 
буревійну вибухову хвилю. Аби лише живим вийти 
з вогню, а шум у голові та свист у вухах із часом 
проходить… 

– Страх присутній? 
– Звичайно ж. Кожній людині властивий страх, 

відмінність лише в тому, що не кожен зуміє його 
приборкати й опанувати себе. А страх можна пере-
бороти тим же страхом: за рідних, друзів, близьких. 
Адже заради їхнього спокою та мирного життя взяв 
у руки зброю. 

– Що найважче на війні? 
– Однозначно й не відповісти… Важко знайти по-

яснення зраді, бездіяльності – це страшні речі на 
війні. Та найважче – втратити друга і залишитися 
Людиною по відношенню до ворога. Ось до при-
кладу: на наш блокпост напали бойовики, вщент 
його розгромили; загинув мій найкращий друг (ще 
строкову службу проходили разом), а в нього зали-
шилося двійко неповнолітніх діток. Із цього я мав 
би пройнятися ненавистю до ворогів, трощити всіх 
без перебору, бодай би пику набити (було велике 
бажання, чого гріха таїти), та ні… 

– Що стримує в таких ситуаціях? 
– Не нам судити, всі, як-то кажуть, під Богом 

ходимо. Кожен за свої діяння відповідатиме перед 
судом Всевишнім. У той момент включаються галь-
ма: я – людина (!), а не звір хижий. На превели-
кий жаль, у них (бойовиків, «сепарів») такого стоп-
крану немає, а отже – й нічого людського. В бою 
знаєш: перед тобою ворог, якщо не ти його, то він 
тебе. А от, коли цей ворог у тебе в полоні обеззбро-
єний та беззахисний, то це вже зовсім інша ситуація 
– надаємо медичну допомогу, поїсти, попити… Це 
вони – нелюди, по-звірячому знущаються над укра-
їнськими бійцями (знаю, бо спілкувався з визволе-
ними із полону): виривають нігті, ламають пальці, 
викручують руки, ноги, відрізають статеві органи, а 
про те, що морять голодом і тримають в нелюдських 
умовах, і говорити не треба. У голові не вкладаєть-
ся ота наджорстокість тих виродків. Фізичні травми 
вилікувати можна, та повернути бійця до нормаль-
ного життя вкрай важко. Виходить: краще загинути, 
ніж потрапити в полон. 

– Хочеться спокою, затишку? 
– Безумовно! Та, не повірите, це бажання – не-

довготривале. Бо ось, приїхав додому, побувши тро-
хи тут, уже просто тягне туди. Чогось бракує, десь у 
підсвідомості – насторожує тиша (так, як на бойо-
вих позиціях – якщо затягнулося затишшя, то чекай 
якоїсь підступної біди). Здавалось би: життя продо-
вжується, займайся улюбленою справою, дбай про 
майбутнє… Та ні, допоки йде війна, я потрібен там, 
де мої побратими пліч-о-пліч чинять опір ворогові, 
не пускаючи зайд на рідну землю. Наразі в мене 
професія – захищати Батьківщину, це обов’язок 
кожного, хто вважає себе патріотом своєї держави. 

– Який урок Ви винесли з цієї війни? – запитую 
«Діаманта» вже наприкінці розмови.

– Треба постійно бути напоготові до будь-яких 
несподіванок, удосконалюватись. Якби наші під-
розділи були такими ж боєздатними, як зараз, війна 
би закінчилась майже за рік.

– Знаєте, Ви геть не схожі на військового, – зре-
штою не втримуюсь. – Ви якийсь позитивно нала-
штований і посміхаєтесь.

– А у мене, можна сказати, таке кредо – посміха-
тись людям. Це ж так просто…  

На перший погляд мій візаві й справді не схо-
жий на вояка: теплі очі, усмішка, спокійний голос, 
жартівливий… Та, слухаючи розповідь про бойові 
операції їхньої бригади, розумієш: перед тобою – 
боєць, який у будь-яку мить підставить плече дру-
гові. У мовлення «Діаманта» зрідка вкраплювалися 
слова з військової лексики російською. Без типових 
матюків і обзивань. Лише пригадуючи, як «Гради» 
розкидали поранених бійців-побратимів, як гину-
ли друзі, він на мить замовкає і зривається (хоча й 
тихо) нецензурщина… 

А на грудях – нагороди говорять самі за себе: 
орден «За мужність», два нагрудних хрести І й ІІ 
ступенів «За хоробрість», кілька медалей. І справді, 
переконуєшся, з ним не страшно йти у розвідку. 

Тетяна ЛЯКУШ 

Підняти моральний дух солдата

«Та не робіть з нас героїв…»
Саме так висловився військовик української армії, з яким я нещодавно познайомилася, і додав: 

«Ми просто виконуємо свій обов’язок – захищаємо рідну землю». 

Твої герої, УкраїноЧортківщина в соцмережах
Дипломат Ватикану – наш земляк із Базара

1 липня цього року, як повідомляють інтернет-ре-
сурси УГКЦ, Папа Римський номінував священи-
ка Бучацької єпархії отця-доктора Андрія Євчука на 
аташе Апостольської нунціатури в Республіці Замбія, 
країні в Південній Африці. Отець протягом багатьох 
років працював капеланом української громади в міс-
ті Помпеї (Італія), одночасно навчався в Папському 
східному інституті в Римі. В кінці травня цього року 
наш земляк захистив дисертацію на тему: «Призна-
чення та перенесення пароха в Кодексі канонів Схід-
них Церков», а вже в липні Святіший отець Франциск 
призначив його дипломатом Ватикану в Замбії.

Наші краєвиди до смаку «вільним людям»
4-6 липня на Чортківщині розклали свої намети 

учасники руху «Курс Вільних Людей». Таборували 
молоді люди 16-24 років зі всієї України біля с. За-
лісся, на хуторі Млинки. «Курс Вільних Людей» – 
цикл заходів неформальної освіти для молодих лю-
дей, які хочуть бути громадсько активними, творити 
зміни свого оточення та шукають для цього одно-
думців, необхідних стартових знань і вмінь, які ор-
ганізовує Молодіжний Націоналістичний Конгрес 
за сприяння Міністерства молоді та спорту України. 
Улітку вони пропонують для юних активістів мо-
лодіжні табори. Перший пройшов у мальовничому 
куточку чортківської землі – біля печери Млинки. 
Тут для юнаків та юнок пропонували цікаві гутірки, 
дискусії, веселі командні ігри, незабутня екскурсія у 
печеру та неймовірна атмосфера! Наступні табору-
вання відбудуться у містах Львові, Києві та Сумах.

Львів – це місто недалечко Чорткова?
Цю крилату фразу, мовлену нашим земляком-

«екскурсоводом» столичним журналістам, підхопив 
весь інтернет. Телевізійники завітали у Чортків, щоб 
зняти сюжет про тутешніх «інвесторів» – заробітчан. 
Програма, що вийшла на екрани 18 липня ц. р., має 
назву «Місто Чортків прославилось на весь світ кіль-
кістю працівників-мігрантів». Як пишуть на сайті 
«ТСН вражає»: «Секретні матеріали» знайшли місто, 
де майже 70 відсотків жителів їдуть в іншу країну в 
пошуках кращої роботи. Як наслідок, з’явилась по-
треба інвестування зароблених жителями грошей, 
тому Чортків, не зважаючи на невелику кількість на-
селення, виглядає доволі доглянутим». Переглянути 
сюжет можна на інтернет-сторінці «ТСН вражає».

Гуртується малеча біля Церкви
18 липня у с. Білобожниця, на парафії церкви 

Преображення Господнього стартував прихідний 
дитячий літній табір «Веселі канікули з Богом». 
Провідною темою табору є милосердя, оскільки 
Папа Франциск оголосив 2016 рік Роком Божого 
Милосердя. Як писала 19 липня учасниця табору 
Олеся Вовк на своїй сторінці у «Фейсбуці»: «Під час 
Божественної Літургії отець (Мар`ян Лемчук) цікаво 
і доступно пояснював діткам кожну частину Літур-
гії, порівнюючи її з частинами нашого тіла. Танці-
банси, великі ігри, веселі пісні, уроки рукоділля, за-
хоплюючі мультфільми, а також смачна перекуска, 
яку приготували турботливі матусі учасників, – все 
це сьогодні чекало на малечу. День завершили по-
дячною спільною молитвою».

Одне будуєм – інше руйнуєм
Ось за таким принципом взялися до роботи на 

цьому тижні будівельники у Чорткові: вирили кот-
лован під фундамент новобудови, аж… впала стіна 
сусіднього невеличкого будиночка. А воно ж хоч 
і мале, та вузлувате: як виявилося, у ньому розта-
шовується трансформаторна підстанція. Три вулиці 
– Ринок, Аптечна, Гончара – залишилися без світ-
ла, в тому числі й продуктовий ринок та магазини 
надовкіл, великий супермаркет. І все, як стверджує 
інфо-блог «Бруківка» – через недолугого забудов-
ника. Швидко відреагували на таку прикру подію 
працівники Чортківського РЕМу – подачу електро-
енергії населенню відновлено. Про це повідомив 
сайт Чортківської міськради.

4 із 46 – наші 
На сайті Тернопільської облради подано інформа-

цію про те, що минулого четверга, 14 липня, відбу-
лося засідання дирекції обласного конкурсу проектів 
розвитку місцевого самоврядування. Загалом було 
подано 46 пакетів документів на суму понад 2 млн. 
грн. З них четверо – з нашого району та міста. Пере-
можцями визнано такі наші проекти: «Реконструкція 
існуючого сільського клубу в селі Капустинці Чорт-
ківського району»; «Капітальний ремонт приміщен-
ня фельдшерсько-акушерського пункту с. Антонів»; 
«Впровадження енергозберігаючих технологій шля-
хом заміни віконних блоків у комунальній установі 
по вул. Шевченка, 23 в м. Чорткові Тернопільської 
області»; «Теплий садочок – здорова дитина».

Ведуча рубрики Оксана СВИСТУН



Наприкінці червня ми вирушили в 
чудову подорож. Протягом доби було 
дуже цікаво спостерігати з вікна по-
тягу, як змінюється обличчя кожного 

населеного пункту, залізничних вокза-
лів, природи. Час минув швидко. І ось 
– Чортків. Поселились ми у місцевому 
гуртожитку гуманітарно-педагогічного 

коледжу. Усім дуже сподобалась атмос-
фера, з якою нас прийняли. Саме тут 
почались дні пізнання культури та по-
буту місцевого населення. За короткий 
час ми відвідали майже всі храми Чорт-
кова (а їх там багато!). Кожна церква 
має своє обличчя і не схожа на інші. 
Особливо запам’ятались богослужіння. 

Кожен із нас відчував до себе велику 
увагу містян. Відвідали ми краєзнавчий 
музей у м. Борщів, де ознайомилися з 
пам’ятками історії минулих часів цього 
краю; печери, перебування в яких всім 
дуже сподобалось, тому що направду 
було цікаво. Надзвичайно красиве міс-
то Кам’янець-Подільський! Кожен дім, 
кожен витвір архітектури не схожий на 
інші. Хотілось би частіше бувати в та-
ких містах.

І, звичайно ж, хочеться виокреми-
ти другу частину нашого відпочинку. 
Карпати… Слів забракне, щоби пере-
дати всі емоції. У горах я була вперше. 
Те, що побачила, дуже вразило.  Усе 
таке гарне, як на картинах великих 
художників світу. Там було все:  кру-
ті підйоми і спуски, рослини, яких ми 
раніш не бачили, і «голе» каміння. Гір-
ські річки, водоспади, дивні пейзажі… 
А найголовніше – ми піднялись на са-
місіньку вершину гори Хом’як, де на-
віть влітку лежить сніг.

Потім було ще дуже багато цікавого. 
Це – і подорож до великого водоспаду 

Гук, і солоне озеро в Солотвино, і ніч 
на Івана Купала, коли ми стрибали че-
рез вогнище… Ніколи не думала, що ра-
зом із однокласниками проведу це свя-
то і так незвично зустріну святкову ніч. 
Упевнена, що ці щасливі миті перебу-
вання на гостинній землі Тернопільщи-
ни залишаться в пам’яті на все життя.

Минули два тижні. Ми повертаємо-
ся додому. Дорогою я помітила ціка-
ву річ: коли була на Тернопільщині, 
то сумувала за домом, а покинувши 
цей край, захотіла знову повернутися. 
Зараз я вже вдома, але щодня знову і 
знову подорожую по тих місцях, пере-
глядаючи фотографії, яких у мене дуже 
багато. Зазнимкувала  все – з першого 
по останній день гостювання, так що 
казка не закінчилася. Сподіваюся, на-
стане день, і я знову матиму змогу  по-
вернутися в ті чарівні місця. Адже мрії 
здійснюються!

Я і мої друзі щиро дякуємо всім ор-
ганізаторам наших щасливих канікул. 
Шановні, ви здійснили благородну 
справу – подарували дітям радість. Не-
хай Господь береже вас! 

Дар’я ЄЙБОГ,
 учениця 11-го класу

 Ольгинської ЗОШ І – ІІІ ступенів
 Волноваської районної ради
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Цього року вкотре приїхали до моги-
ли наших земляків із рідних країв більше 
двох сотень жителів Тернопільщини. За-
вітали, щоб покласти квіти до підніжжя 
пам’ятника, запалити поминальні свічі, 
помолитися за упокій душ закатованих. 
Прийшли й уманчани. Про те, що місцеві 
жителі знають про трагедію, що розгор-
нулася на цих теренах у липні 1941 року, 
чуємо з уст заступника директора з ви-
ховної роботи Уманської ЗОШ І – ІІІ ст. 
№ 11, де нашу делегацію гостинно при-
йняли на короткий відпочинок, п. Юлії 

Мельник та тутешнього священнослужи-
теля о. Олександр Гринька.

Довго вдивлялися приїжджі у строгі за-
писи на плитах, за кожним з яких – поні-
вечена доля людська. Знаходили знайомі 
прізвища, притулялися руками до чор-
ного, як воронове крило, каміння, щиро 
молилися. 

Священики УГКЦ – отець-доктор Ми-
рослав Думич, місцевий парох о. Дмитро 
Белей, о. Михайло Дмитрик, духовна осо-
ба з Монастирищини та протоієрей УПЦ 
КП Олександр Гринько відправили за-

упокійну панахиду. Ведуча мітингу-рекві-
єму п. Наталія Горяча надала слово при-
сутнім представникам влади. Заступник 
голови Чортківської райдержадміністрації 
Іван Віват, керуючий справами Чорт-
ківської райради Тетяна Яблонь, голова 
Монастириської райради Володимир Да-
нилюк, Уманський міський голова Олек-
сандр Цебрій – звернулися до присутніх 
із закликами не забувати кривавої історії 
свого народу, щоб такі злочини більше 
ніколи не здійснювалися на нашій землі.

Свої спогади про вбивче літо 1941-го 
оповів син одного з тут спочилих пан 
Ростислав Горячий. Того дня три поко-
ління Горячих зійшлося до могили пред-
ка – син, онук і правнук померлого Горя-
чого Олексія Федоровича.

Слова, сповнені туги й болю, мов-

лені учнем Чортківської гімназії ім. 
М.Шашкевича Назаром Бабиним, сумо-
виті мелодії, виспівані квартетом студен-
тів та викладачів Чортківської дяківсько-
катехитичної академії ім. Г.Хомишина й 
дуетом громадських активістів з Борщів-
щини Марії та Петра Довгошиїв, линули 
у височінь.   

На панахиді-реквіємі у сквері Скорботи 
і Надії владика Бучацької єпархії УГКЦ 
Дмитро Григорак, ЧСВВВ, закликав, щоб 
своєрідну прощу до омитої кров`ю чис-
ленних наших мучеників уманської землі 

здійснювати щороку. Про мрію пішого 
походу до святого місця в Умані – могили 
майже тисячі земляків – говорив, благо-
словляючи цьогорічних прочан в далеку 
дорогу, протосинкел Бучацької єпархії 
УГКЦ о. Володимир Заболотний. Згодом, 
уже в Умані, цю ідею щорічного відвіда-
ння могил та пішого переходу молоді для 
поклоніння меморіалу жертвам репресій 
озвучив перед уманчанами та мешканця-
ми Тернопільщини отець-доктор Мирос-
лав Думич. Направду, не забуваймо істо-
рії своєї, хай би якою гіркою вона була. 
Пам`ятаймо трагічні сторінки доль наших 
предків. Хай кров їхня повсякчас стукає в 
груди, керуючи думами, вчинками.

Оксана СВИСТУН
Фото автора 

Данину пам`яті ми склали далеким 
мученикам нашим на уманській святій землі
75 років після трагедії, 16 липня цього року, жителі Тернопільщини – представники Чортківського, Борщівсько-

го, Бучацького, Заліщицького, Монастириського районів – приїхали на уманську землю вклонитися могилі своїх 
земляків. Тут 20-21 липня 1941 року за високими тюремними стінами було розстріляно етапованих в’язнів Чортків-
ської тюрми. 954 їх вивели з Чорткова, майже дві сотні було розстріляно по дорозі, 767 вбито в Умані. Нащадки 
встановили на братньому похованні дерев`яний хрест. Довго збирали списки імен полеглих. І з 2011 р. височіє на 
уманській землі Меморіал жертвам репресій та колишнім в’язням Чортківської тюрми з Тернопільщини, розстріля-
ним у липні 1941 року, шістнадцять гранітних плит якого навіки зафіксували імена наших мучеників. 

Враження

Мої щасливі канікули
Минулі роки влітку я завжди відпочивала на морі. Цього ж року так звана 

традиція була порушена. Мені та моїм однокласникам, учням Ольгинської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів Волноваського району Донецької області, пощастило 
провести два тижні літніх канікул на Західній Україні. Нам подарували чу-
дову можливість поїхати в Тернопіль. Я так очікувала цього! І ось нарешті 
цей день настав.



«Родом» Кривеньке з 
1648 року. На ймення 
села, подейкують, впли-
нув рельєф. А ще дода-
ла свого річка Кривчик 
(притока самого Збруча!). 
Найпомітніші патріоти 
своєї отчини (зокрема, 
наша активна дописувач-
ка Марія Пожарнюк) й 
донині змагають за право 
називатися вітцівщиною 
славетного Богдана Леп-
кого, котрому належать 
рядки українського рекві-
єму «Чуєш, брате мій…». 
Чи так воно, чи ні – су-
дити дослідникам твор-
чості відомого історика 
літератури й публіциста. 
Поміж тим, село сповите 
власною аурою та непо-
вторністю. 

Тут же, на Ворохівці, ми 
уздріли ось такий типово 
літній сільський сюжет: 
маленька Софійка Харюк 
якраз гонила пасти корів-
ку-годувальницю. Беручке 
до діла чоловіцтво роз-
возило попід обійстя паї 
(точніше, зерно за орен-
ду селянських земельних 
паїв) – то розрахунок 
тамтешнього фермера 

Степана Байдака. 
Загалом кривень-
ківський люд пра-
цьовитий: ми по-
чули, що наразі на 
два села Кривень-
ківської сільради, 
разом з Василько-
вом, мається в се-
лянських господах 
понад 40 (!) тракто-
рів і 11 комбайнів.

На центральній 
вулиці, навпроти 
потічка, – хизу-
ється розкішною 
кроною розлогий 
старезний ясен, ка-
жуть, посаджений 
ще на честь скасу-
вання кріпацтва. 
Бо й тут, під ним, – давній пам`ятний 
хрест. А навпроти через дорогу, над по-
тічком, громадяться купи всілякого не-
потребу. Ось тобі й перші стрінуті на 
шляху ознаки недбайливості…

Прикро, що угледіли ми їх чимало: 
ближче до центру – більше. Кам`яний 
солдат – пам`ятник колишніх стандар-
тів – сховався в заростях дерев-кущів, 
засоромився в унісон часові, чи що… 
Однак те видиво не додає честі селу. 
Наступне подивування – цілком об-

рослий засиллям туй колишній буди-
нок культури. Теж немов прикрив-
ся від сорому. Проте, та де там! Від 
пам`ятного комплексу, де й виписано 
«Вічна пам`ять полеглим», і постать 
жінки-українки в вишитті, майстерно 
проробленому в камені, де зорить три-
зуб, – звідсіля ота химера давненько 
згаслого «вогнища» культури прогля-
дається навіть в найдрібніших деталях. 
Чого вартують розібрані балки пере-
криття, а з яким хижим оскалом усмі-
хається маска на фронтоні будинку! 

Може, й недарма, бо дівчатка, стрінуті 
нами на автозупинці, зізнались відвер-
то: будинок культури наразі переселено 
на другий поверх адмінбудинку, та їх, 
мовляв, туди не дуже-то пускають…

Надто вражає множинність наяв-
них руїн: попри БК, ще й колишнього 
дитсадка, первісно – школи, а відтак 
медпункту, згодом – швейної артілі… 
З непідробним сумом дивиться на те 
все застиглий в безнадії Кобзар. Об-
луплені бордюри навкіл діючого в ми-
нувшині каскаду фонтанів – і бур`яни, 
бур`яни…  Куди дивиться громада сіль-
ського храму, раз у раз, щонеділі і в 
свята простуючи до Божої домівки че-
рез цей пустир?

Ось тут, в самісінькому центрі Кри-
венького, спе-
ресердя нам на 
якусь мить ви-
далося, що втра-
пили, боронь 
Боже, до …Авді-
ївки! Ну начебто 
прифронтове по-
селення, далебі. 
Пусткою стоїть 
приміщення ко-
лишнього мага-
зину (на два від-
діли – пром-  та 
продтоварів) від 
споживчої коо-
перації. А перед 
ним, немов апо-
феоз руйнації, – 
обрізані та всохлі 
дерева.

Повірте, поверталися зі села з неве-
селим серцем. На найстарішій вули-
ці, Опарщині, що веде до сусіднього 
Товстенького, – знову руїни. То вже 
колишнього фермського містечка. На 
тому тлі – ще й ось такий підсилюю-
чий акцент: по суті, лиш каркас старо-
го, «родом» десь із 70-х рр. минулого 
століття автобуса. Навпроти – селян-
ські оселі: й забуті, покинуті, й чепур-
ні, усміхнені до сонця. І соняшників, 
«діточок» небесного світила, так ще-
дротно в садибах. Типові контрасти 
сучасного українського села. Що чекає 
на нього завтра?

Анна БЛАЖЕНКО,
Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

26 липня. Тривалість дня – 15.33. Схід – 5.18. Захід – 20.50.  Іменини святкують Мирослав, Юліан
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Сільський час: on-line

Блиск і убогість кривеньківських начал
Як повернути від Чайки (так іменоване в народі розгалуження доріг), на Кривеньке веде направду тополиний 

шлях. Ці стрункі красуні хизуються своїм тонким станом одна наперед другої. Той шлях згодом переходить вже в 
сільську вулицю – Ворохівку. А на зачин її (та й села загалом) стоїть така собі мальовнича хатинка-криниця, немов 
з дитячої казки. То тепер вона дістала шиферне покриття, а в першооснові, кажуть, дашок був з ґонтя, в лад самій 
хатині. Й одразу дістаєш заряд на самобутність цієї місцини.



27 липня. Тривалість дня – 15.30. Схід – 5.19. Захід – 20.49. Іменини святкує Онисим  
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Ось така гучна народна забава – з прадавнім народним антуражем, істинною українською автен-
тикою – минулої неділі кілька годин поспіль тримала в тонусі мешканців с. Пробіжна та довколиш-
ньої місцини. Напрочуд колоритне дійство не обійшлося без підтримки районної держадміністрації. 
Якого лиш креативу не проявили кожна-кожнісінька вулиця, кожен куток села! І в цьому теж своя 
стратегія – тут вміють лучити ініціативи в спільне начало: Пробіжна спроможно, майстровито й де-
далі жаданіше заявляє на повен голос про намір стати центром територіальної громади для сусідніх 
сіл, прийнявши їх під своє тепле й прихильне матірне крило. 

І там був, «мед-пиво» пив, бавився й наш фотокор разом зі своїм незмінним другом – фотооб`єктивом. 
Ось що (та ще багато різного, бо загалом відзнято понад 500 кадрів!) він угледів.

Фоторепортаж Ореста ЛИЖЕЧКИ

Фестини

До пробіжнянської кумасі 
на пиріжечки всі ласі Ці слова стали гаслом останнього в часі за-

сідання клубу поціновувачів історії рідного краю 
«Музейні зустрічі», що функціонує в с. Ягільниця 
при тамтешньому народному музеї історії села.

На зачин пролунали позивні клубу та пісня «Моя 
Ягільниця» на слова й мелодію Галини Грицьків 
(Оршак), а також рядки поезії «хресного батька» 
музею, невтомного краєзнавця-дослідника, залю-
бленого в рідну місцину, заслуженого працівни-
ка культури України Степана Бубернака, котрий і 
провадив невимушену, задушевну розмову. А до неї 
охоче долучалися Марія Парацій (вона представи-
ла на присутній тут виставці рукотворних див май-
стринь-ягільничанок стрічкові шедеври, котрими 
оздоблює жіночі блузки та костюми), Любов Липова 
(авторка вишиванок бісером), Марія Левчук, Василь 
Ткач (трудова біографія цього краянина сягає за 
півстоліття!), Поліна Самборська (читала власну по-
езію про молоді роки в Ягільниці), Руслан Букалюк. 

Гостем клубу на цей раз став знаний народний 
аматорський жіночий ансамбль лемківської пісні 
«Потічок» під орудою Стефанії Шекети – цей колек-
тив свого часу був учасником улюбленої телепрогра-
ми Фольк-music. «Потічок» майстерно вплітав свою 
пісенну творчість в канву дійства, доповнюючи со-
кровенний смисл теми засідання клубу. А ведучими 
цього разу були Оксана Лазарчук та Олег Букалюк.

Надія ОСАДЦА, 
сільський бібліотекар с. Ягільниця

Творче коло
Не забувай тих рідних нив, 
де молодість свою провів

Зоринки волі

Багатостраждаль-
ною і довгою була 
дорога українського 
народу до власної 
держави – через 
століття  царського 
свавілля й іноземно-
го гніту, через біль-
шовицькі голодомо-
ри і катівні, через 
фізичне знищення 
національної інтелі-
генції та сільського 
господаря, через ли-
холіття Другої світо-
вої війни. Україн-

ська держава формувалася протягом тривалого часу 
в складних історичних та соціально-економічних 
умовах. Люди України, в тому числі й шманьків-
чани, віками творили свою державність, боролися 
за неї, прагнули бачити рідну землю вільною і не-
залежною. 

24 серпня 1991 року було прийнято Акт проголо-
шення незалежності України. Стяги охопили всю 
Україну. Людям не вірилося, що ми стали держа-
вою. Так, Державою, за яку було пролито стільки 
крові нашими предками. Як символ Волі, як подяку 
Господу за неї, довгожданну, що стала реальністю, 
до 1-ї річниці Незалежності України, місцеві жителі 
на зібрані кошти спорудили цю пам`ятну капличку 
на вулиці Струсівка. Доглядає за каплицею Ольга 
Сава та односельчани. Сюди мешканці сходяться на 
водосвяття, на маївки, на День Незалежності. Та-
кож в селі є ще одна каплиця Пресвятої Богороди-
ці на вулиці Центральній, якою опікується Тетяна 
Гнатишин.

Максим ОГОРОДНИК, 
с. Шманьківці

Фото автора

Каплиця Пресвятої Богородиці: 
ровесниця незалежності України

Цією публікацією започатковується нова га-
зетна рубрика в «Голосі народу» – присвятою 
близькій у часі 25-й річниці державної Незалеж-
ності України.



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.35, 23.50 На слуху 
08.30 Паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.15 Перша студiя 
10.15 Т/с «Таксi» 
11.00 Президентська 
колекцiя. Д/ф «Клiнтон» 
13.45 М/с «Друзi янголiв» 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Д/ф «Бiй за гору 
Макiвка» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Орегонський путiвник 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Д/ц «Повернення». 
Д/ф «Нiмець» 
21.50 Подорожнi 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.05 «Битва салонiв» 
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весiлля 5» 
11.00 «Мiняю жiнку - 2» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка 6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 4» 
20.15 Т/с «Свати - 4» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» (16+) 
23.10 Х/ф «Крута Джоджiя» (16+) 

ІНТЕР
06.15 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Все 
повернеться» (16+) 
13.20, 14.20 «Судовi 
справи» 
14.30 «Сiмейний суд» 
15.15 «Жди меня» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.10 «Подробицi» 
20.40 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» (16+) 
22.30 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Загубленi у часi» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Живi сторiнки» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi 
дiалоги» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Просто неба» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для батькiв» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Учнiвський 
щоденник» 
19.45 «Cад.Город.Квiтник» 
20.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Кобзар єднає Україну») 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина 
країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Програма 
«Європа у фокусi» 
12.40 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
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УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.30 Ера будiвництва 
07.35, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55, 01.45 Про 
головне 
09.45 Нашi грошi 
10.15 Т/с «Таксi» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.45 М/с «Друзi янголiв» 
14.00 Школа Мерi Поппiнс 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 «Одеса-класiк 
представляє...». Концертна 
програма 
16.20 Д/ф «Ловець слiв» 
17.15 Д/с 
«Середземномор’я» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.25 Т/с «Травма» 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.05 «Битва 
салонiв» 
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30, 00.45 ТСН
09.45 «Чотири весiлля 5» 
11.00 «Мiняю жiнку - 2» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10, 03.05, 03.55 
«Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка 6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 4» 
20.15 Т/с «Свати - 4» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» (16+) 
23.10 Х/ф «Рiзня» (16+) 

ІНТЕР
05.35, 11.10, 12.25 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
06.30 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 16.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 20.40 Т/с «Двадцять 
рокiв без кохання» (16+) 
12.40, 15.00, 16.15 
«Сiмейний суд» 
13.00 «Молебень на 
Володимирськiй гiрцi та 
Всеукраїнський хресний 
хiд» 
16.40 «Давай одружимося» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.15 «Подробицi» 
22.30 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Як це?» 
10.20 «Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
10.50, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте здоровi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Степовики» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Кобзар єднає Україну») 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дивовижне й небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча 

година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.35 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
13.00 Творчий вечiр 
Вадима Крищенка (2015 р) 
14.00, 01.00 Х/ф «Останнiй 
мисливець» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Сучасна 
медицина i здоров’я» 
20.30 Європа у фокусi 
22.40 Х/ф «Ненав’язлива 
iдея» 16+ 

ICTV
05.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 16.55 Т/с «Нiчнi 
ластiвки» 16+ 
11.50, 13.20 Х/ф 
«Спецiалiст» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 22.25 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
15.35, 16.20, 21.25 Т/с 
«Нiконов i Ко» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.20 Х/ф «Найманi 
убивцi» 16+ 
02.00 Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 16+ 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-8» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.05, 01.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-5 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.25 Т/с «Друзi» 
09.50 Т/с «Щасливi разом» 
15.20 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
20.00 Супермодель по-
українськи 2 
22.00 Київ вдень i вночi 
23.45 Х/ф «Олександр» 
16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.40 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
12.40, 21.00 Т/с «Королева 
гри» 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 12.10, 01.15 
«Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
08.50, 18.50 «Люстратор 
7.62» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Лас-Вегас» 
10.15 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Ефiопiя» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
13.30, 23.55 Т/с «МЕК 8» 
(16+) 
13.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.45 Т/с «Загублений 
свiт» 
15.40, 22.00 Т/с «Легенди» 
(16+) 
16.35 Х/ф «Вогняна 
пастка» (16+) 
19.20 «Люстратор 7,62» 
20.00 Х/ф «Американськi 
дракони» (16+) 
00.20 Т/с «Секта» (16+) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30 Новини 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 07.20 АгроЕра 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.30, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00, 01.45 Урочисте 
Богослужiння зi Свято-
Володимирського 
кафедрального собору 
на свято Св. Володимира 
Великого 
12.10 Слiдство. Iнфо 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.45 М/с «Друзi янголiв» 
13.55 Як це? 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Спогади 
15.35 Надвечiр’я. Долi 
16.35 Свiтло 
17.15 Д/с 
«Середземномор’я» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.20 Т/с «Травма» 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.25 Класики свiтової 
лiтератури 
22.40 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30, 01.10 ТСН
09.45 «Чотири весiлля 5» 
11.00 «Мiняю жiнку - 2» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10, 03.40 
«Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка 6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 4» 
20.15 Т/с «Свати - 4» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» (16+) 
23.10 Х/ф «Мотель» (18+) 

ІНТЕР
06.30 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.00 «Лiтургiя в Києво-
Печерськiй Лаврi» 
11.00, 20.40 Т/с «Двадцять 
рокiв без кохання» (16+) 
11.55, 12.25, 05.30 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
13.15, 14.20 «Судовi 
справи» 
14.25, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
16.40 «Давай одружимося» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.05 «Подробицi» 
22.30 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Кобзар єднає Україну») 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
10.35 «Надiя є» 
10.50, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Легенди Запорiжжя» 
14.00 «На часi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Фабрика iдей» 
15.30 «ПрофStyle» 
15.50 «Iноземна для дiтей» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Акценти тижня» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Думки вголос» 
21.50 «Iз нашої вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Сучасна 
медицина i здоров’я» 
08.00 Європа у фокусi 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дивовижне й небезпечне» 

14.00, 01.05 Х/ф «Мiсiя» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Дивовижне й небезпечне» 
17.30 Програма «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп 
подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Куля» 16+ 

ICTV
05.15 Служба розшуку 
дiтей 
05.20 М/с «Том i Джерi у 
дитинствi» 
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.50 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
09.45 Х/ф «Мисливцi за 
привидами» 16+ 
11.50, 13.20 Х/ф «Мисливцi 
за привидами-2» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.20 Х/ф «Дев’ять 
ярдiв» 16+ 
16.45 Х/ф «Кур’єр» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «Нiконов i Ко» 
16+ 
22.25 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
23.25 Х/ф «Типу крутi 
лягавi» 16+ 
01.55 Х/ф «Вiрус» 16+ 
04.05 Факти 

СТБ
07.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.15 «Зiркове життя» 
12.10 Х/ф «Сестронька» 
14.05, 20.05, 01.55 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.50 «Доньки-матерi» 
00.40 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.00, 02.55 Великi 
почуття 
04.05 Зона ночi 
06.10, 08.05 Kids Time 
06.12 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.07 М/ф «Джастiн i 
лицарi доблестi» 
10.00 Х/ф «Молодi татусi» 
11.40 Х/ф «Мiськi дівчата» 
13.20, 00.00 Х/ф 
«Холостяк» 16+ 
15.20 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Дешево i сердито 
21.00 Суперiнтуїцiя 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.20 Подiї 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 02.15 Зоряний шлях 
11.30, 05.15 Реальна 
мiстика 
12.30 Х/ф «Коханець для 
Люсi» 
14.30, 15.30 Т/с «Коли б я 
була цариця» 
19.45, 04.10 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с 
«Королева гри» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Бiблiотекар 3. 
Проклiн iудової чашi» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.40, 09.00 «Top Gear» 
08.40, 10.00, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
11.00 «Реал-бодрит» 
12.00 «Українськi сенсацiї» 
13.00 Д/п «Дембель» 
14.00, 18.50 «Люстратор 
7,62» 
14.55 «Люстратор. 
Спецпроект» 
15.50, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
18.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком 
таємно» 
20.00 Х/ф 
«Легенда. Гробниця 
дракона» (16+) 
22.00 Т/с «Легенди» (16+) 
23.55 Д/п «Помста 
природи» 
02.05 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30 Новини 
06.20, 07.20 АгроЕра 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.30, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55 Про головне 
09.45, 01.45 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
10.15 Т/с «Таксi» 
11.05 Президентська 
колекцiя. Д/ф «Клiнтон» 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 М/с «Друзi янголiв» 
13.55 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.05 Фольк-music 
16.15 Подорожнi 
17.10 Мистецький пульс 
Америки 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Травма» 
20.30 Нашi грошi 
21.50 Вiйна i мир 
22.30 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.05 «Битва салонiв» 
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30, 01.15 ТСН
09.45 «Чотири весiлля 5» 
11.00 «Мiняю жiнку - 2» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10, 03.40 
«Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка 6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 4» 
20.15 Т/с «Свати - 4» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» (16+) 
23.10, 02.00 Х/ф 
«Приниження» (18+) 

ІНТЕР
06.25 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 20.40 Т/с «Двадцять 
рокiв без кохання» (16+) 
11.10, 12.25 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
13.35, 14.20 «Судовi 
справи» 
14.30, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
16.40 «Давай одружимося» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 Подробицi 
22.30 Т/с «Територiя 
краси» 
01.15 «Подробицi» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Там, де ти живеш» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
10.50, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Cад. Город. Квiтник» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
14.00 «Влада таланту» 
14.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» («Кобзар єднає 
Україну») 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Смакота» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Як це?» 
17.30 «Степовики» 
18.20 Т/с «Таксi» 
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 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05, 17.30 Програма 
«Сад, город, квiтник» 
08.30 Програма 
«Унiкальна Україна» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дивовижне й небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Твiй дiм» 
12.40 Програма «Право на 
успiх» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Лiнiя 
смертi» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Болотний 
диявол» 16+ 

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Сонька Золота 
Ручка» 16+ 
11.55, 13.20, 01.45 Х/ф 
«Солдат» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 22.25 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
15.25, 16.20, 21.25 Т/с 
«Нiконов i Ко» 16+ 
16.55 Т/с «Нiчнi ластiвки» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
23.25 Х/ф «Спецiалiст» 16+ 

СТБ
07.10, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.10 «Зiркове життя» 
10.10 «Вагiтна у 16» 
11.10 «Доньки-матерi» 
12.05 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-8» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
19.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 07.05 Kids Time 
05.50 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.07 Т/с «Друзi» 
09.15 Т/с «Щасливi разом» 
15.20 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
20.00 Супермодель по-
українськи 2 
21.50 Київ вдень i вночi 
23.40 Х/ф «Робiн Гуд: 
Принц злодiїв» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.40 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.55 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
12.40 Х/ф «Арифметика 
пiдлостi» 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА. «Шахтар» 
- «Янг Бойз» 
23.50 Подiї дня 
00.10 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
07.40, 11.20, 02.00 «Облом.
UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
08.50 «Люстратор 7,62» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Помста 
природи» 
12.15 «Вiдеобiмба» 
13.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.40 Т/с «Загублений 
свiт» 
15.35, 22.00 Т/с «Легенди» 
(16+) 
16.30 Х/ф «Супербрати 
Марiо» 
18.50 «Люстратор 7.62» 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00 Х/ф «Бермудськi 
щупальця» (16+) 
23.55 Т/с «МЕК 8» (16+) 
00.20 Т/с 
«Секта» (16+) 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.35, 23.50 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55 Про головне 
09.45 РЕ:ФОРМА 
10.15 Т/с «Таксi» 
10.55 Вiкно в Америку 
11.20 Вiйна i мир 
12.05 Д/ц «Повернення». 
Д/ф «Нiмець» 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.55 Хочу бути 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Театральнi сезони 
15.35 Вiра. Надiя. Любов 
16.35 Гра долi 
17.15 Д/с 
«Середземномор’я» 
18.15 Новини. Свiт 
19.40 Т/с «Травма» 
20.30 Х/ф «Дорога» 
21.50 Перша студiя 
22.40 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

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

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» (16+) 
12.25 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
13.35, 14.20 «Судовi справи» 
14.35, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Давай одружимося» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 00.20 «Подробицi» 
20.40 Х/ф «Бiдна Liz» (16+) 
22.30 Х/ф «Нiч закритих 
дверей» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Зелений БУМ» 
10.35 «Cад.Город.Квiтник» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
11.30 «Армiя нескорених» 
11.45 «Храми Подiлля» 
14.00 «Що робити?» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Слiд» 
17.35 «Зупинись i 
здивуйся» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.10 Програма «Право на 
успiх» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дивовижне й небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 Програма 
«Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «З’їсти персик» 
17.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
22.35 Х/ф «Жiнка з тiнi» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 17.00 Т/с «Нiчнi 
ластiвки» 16+ 
11.45, 13.20 Х/ф 
«Руйнiвник» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.35, 16.20 Т/с «Нiконов i 
Ко» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Скетчком «На трьох» 
23.30 Х/ф «Скелелаз» 16+ 

СТБ
07.25 Х/ф «Подарунок 
долi» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.50 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.10 Х/ф «Ми дивно 
зустрiлися» 
22.35 Х/ф «Двi iсторiї про 
кохання» 
01.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
05.52, 07.10 Kids Time 
07.12, 21.45 Київ вдень i 
вночi 
11.40, 20.00 Супермодель 
по-українськи 2 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
23.35 Х/ф «Незаконне 
вторгнення» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.40 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.50 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 04.50 Зоряний шлях 
12.40, 21.00 Т/с «Королева 
гри» 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
07.35, 12.10, 01.05 
«Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 
«Спецкор» 
08.50, 18.50 «Люстратор 
7.62» 
09.00, 19.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Бельгiя» 
10.15 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Лос-Анджелес» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
13.30, 23.45 Т/с «МЕК 8» 
(16+) 
13.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.45 Т/с «Загублений 
свiт» 
15.40 Т/с «Легенди» (16+) 
16.35 Х/ф «Фактор 8» (16+) 
20.00 Х/ф «Прихована 
загроза» 
22.00 Х/ф «2012: Судний 
день» (18+) 
00.10 Т/с «Секта» (16+) 

УТ-1 
06.00 Пiдсумки 
06.20 У просторi буття 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.15 Шеф-кухар країни 
08.10 Смакота 
08.35, 23.40 Золотий гусак 
09.00 Мистецький пульс 
Америки 
09.35 Як це? 
09.55 Хто в домi хазяїн? 
10.20 Хочу бути 
10.40 Школа Мерi Поппiнс 
10.55 Казки Лiрника Сашка 
11.30 М/с «Друзi янголiв» 
12.25 Д/ф «Голiвуд над 
Днiпром» 
14.30 «Коронацiя 
слова-2016». Церемонiя 
нагородження 
15.15 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
16.20 Чоловiчий клуб 
17.00 Т/с «Травма» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.30 Дорога до Рiо-2016 
22.00 Х/ф «Борода» 
22.40 Мегалот 
22.45 Альтернативна 
музика 
23.00 Територiя закону 
23.20 Вперед на Олiмп! 

1+1
06.00 «Шiсть 
кадрiв» 
06.40, 02.50 Х/ф 
«Мiльйонер з нетрiв» (16+) 
09.00 «Сватики» 
09.40, 19.30 ТСН
10.40 «Свiтське життя» 
11.40 Т/с «Центральна 
лiкарня» (16+) 
16.35, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка 6» 
20.15 «Українськi сенсацiї», 
23.10 Х/ф «Едвард руки-
ножицi» 
01.10 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР

06.20, 20.00 «Подробицi» 
07.00 М/ф «Казка про царя 
Салтана» 
08.05 Х/ф «Не було б 
щастя» 
09.20 Х/ф «Кiн-дза-дза!» 
12.10 Х/ф «Закляття 
Долини Змiй» 
14.15 Х/ф «Нiч закритих 
дверей» (16+) 
16.10, 20.30 Т/с 
«Щасливчик Пашка» 
22.25 Х/ф «Навiщо ти 
пiшов» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Удосвiта» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Назбиране» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
15.30 «Слiд» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Полiське коло» 
17.30 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
18.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Кобзар єднає Україну») 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «У народному стилi» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
06.15, 11.00 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Айрiс» 16+ 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина 
країна 
10.00 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Програма «Майстер-

клас iз Наталкою Фiцич» 
12.00 Програма 
«Євромакс» 
12.30, 00.30 Х/ф «Плем’я 
пiтьми» 16+ 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Острiв динозаврiв» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 Програма «Сучасна 
медицина i здоров’я» 
20.10 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
21.10 Творчий вечiр 
Вадима Крищенка (2015 р.) 
22.15 Х/ф «Штормовi 
вершники» 16+ 

ICTV
06.00 Факти 
06.35 М/с «Том i Джерi у 
дитинствi» 
07.15 Стоп-10 
08.15 Провокатор 
09.15 Бiльше нiж правда 
10.15 Секретний фронт 
11.15 Антизомбi 
12.15, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.30 Iнсайдер 
14.30 Х/ф «Нью-йоркське 
таксi» 
16.25 Х/ф «Скелелаз» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Джон Вiк» 16+ 
22.05 Х/ф «Горець» 16+ 
00.30 Х/ф «Соломон Кейн» 16+ 

СТБ
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.40 «Кулiнарнi 
знайомства» 
13.20 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком...» 
15.05 Х/ф «Ми дивно 
зустрiлися» 
16.50 Х/ф «Двi iсторiї про 
кохання» 
19.00 Х/ф «Навчаю грi на 
гiтарi» 
22.45 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Дешево i сердито 
10.15 Хто зверху 
14.20 Т/с «СашаТаня» 16+ 
17.15 М/ф «Мегамозг» 
19.00 Х/ф «З Парижа з 
любов’ю» 16+ 
21.00 Х/ф «Механiк» 16+ 
22.50 Х/ф «Вуличний 
боєць» 16+ 
00.45 Х/ф «Молодi татусi» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10, 05.20 Зоряний шлях 
09.15 Х/ф «Небесний 
тихохiд» 
11.00 Х/ф «Арифметика 
пiдлостi» 
13.00, 15.20 Т/с 
«Випробування вiрнiстю» 
17.10, 19.40 Т/с «Князiвна 
iз хрущовки» 
21.50 Х/ф «Два квитки у 
Венецiю» 
23.45 Реальна мiстика 

2+2

06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
15.00 Х/ф «Прихована 
загроза» 
16.50 2 тур ЧУ з футболу. 
«Волинь» - «Олiмпiк» 
19.20 2 тур ЧУ з футболу. 
«Чорноморець» - 
«Шахтар» 
21.25 Х/ф «Заручник» 
(16+) 
23.35 Х/ф «Афганськi 
лицарi» (18+) 
01.35 «Облом.UA.» 

УТ-1
08.10 Смакота 
08.35 Золотий гусак 
09.10 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
10.10 Гра долi 
10.40 Мистецькi iсторiї 
11.15 Спогади 
11.45 Х/ф «Камiнний 
хрест» 
13.40 Театральнi сезони 
14.15 Фольк-music 
15.20 Дорога до Рiо-2016 
15.55 Український корт 
16.30 Президентська 
колекцiя. Д/ф «Мрiї 
Обами» 
17.35 Т/с «Травма» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.20 Книга ua 
23.00 Паспортний сервiс 

1+1
08.05 «Українськi сенсацiї», 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.05, 19.30 ТСН
11.00 «Свiт навиворiт 6» 
12.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» (16+) 
15.15 Т/с «Свати - 4» 
20.15, 01.00 Х/ф 
«Пограбування по-
жiночому» (16+) 
00.00 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
06.55, 20.00, 00.35 
«Подробицi» 
07.40 М/ф «Казка про 
рибалку й рибку» 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 Х/ф «Навiщо ти 
пiшов» (16+) 
13.55 Х/ф «Бiдна Liz» (16+) 
15.45, 20.30 Т/с 
«Щасливчик Пашка» 
21.55 Х/ф «В Париж!» (16+) 
01.05 Х/ф «Закляття 
Долини Змiй» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «У народному стилi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
10.50, 18.40 «Пiснi нашого 
краю» 
11.15 «7 природних чудес 
України» 
11.30 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Кобзар єднає Україну») 
18.00 «Випробуй на собi» 
18.50 «Тиждень. Крок за 
кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Iз нашої вiдеотеки» 

TV-4
06.00 Х/ф «Айрiс» 16+ 
07.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.00, 21.30 Єдина 
країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Острiв динозаврiв» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма 
«Сiльський календар» 

14.30 Межа правди 
15.30 Програма «Слiд» 
16.00 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
16.30 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 Програма 
«Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Європа у фокусi 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.10 Х/ф «Дiвчата. Кращi 
друзi дiляться всiм» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.55 Провокатор 
08.45 Зiрка YouTube 
10.00 Дивитись усiм! 
11.00 Без гальм 
11.25 Х/ф «Вiдкрийте, 
полiцiя-3» 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Нью-йоркське 
таксi» 
13.30 Х/ф «Горець» 16+ 
16.00 Х/ф «Перший лицар» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Гнiв титанiв» 16+ 
21.05 Х/ф «Час вiдьом» 16+ 
22.55 Х/ф «Джон Вiк» 16+ 
00.50 Х/ф «Той, що знову 
виганяє» 16+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.25 «Караоке на 
Майданi» 
11.25 Х/ф «Навчаю грi на 
гiтарi» 
15.10 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
23.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 10.00 Kids Time 
05.50 М/с «Дракони: 
Вершники Олуха» 
08.05 М/с «Кiт у чоботях» 
10.02 Х/ф «Сезон 
полювання 2» 
11.20 М/ф «Мегамозг» 
13.15 Х/ф «Незаконне 
вторгнення» 16+ 
15.20 Х/ф «З Парижа з 
любов’ю» 16+ 
17.15 Х/ф «Механiк» 16+ 
19.00 Х/ф «Шалена карта» 
16+ 
21.00 Х/ф «Загiн» 16+ 
22.50 Х/ф «Братерство по 
кровi» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 19.00 Подiї 
07.30 Зоряний шлях 
09.00 Х/ф «Два квитки у 
Венецiю» 
11.00 Т/с «Князiвна iз 
хрущовки» 
14.50 Х/ф «Сонцестояння» 
17.00, 19.40 Т/с «Iлюзiя 
щастя» 
21.45 Т/с «Випробування 
вiрнiстю» 
02.10 Таємний код 
зламаний. Хвороба 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
09.00 Бушидо 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком 
таємно» 
15.00 Д/п «Дембель» 
16.00 Д/п «Зброя» 
16.50 2 тур ЧУ з футболу. 
«Днiпро» - «Сталь» 
19.20 2 тур ЧУ з футболу. 
«Карпати» - «Динамо» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 Х/ф «2012: 
Судний день» (18+) 
01.00 Х/ф «Повернення» 
(18+) 

ОВЕН (21.03-20.04)
На роботі ймовірні пози-

тивні зміни, і у вас з’явиться 
шанс професійного росту. 
Друзі допоможуть вам вті-
лити в життя сміливі почи-
нання, не варто боятися ді-
яти, і все складеться вдало. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам необхідно твердо стати 

на ноги і почати наступ у всіх 
життєвих сферах. Вас пора-

дують новини зі сфери вашого 
особистого життя. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Не слід кидатися в край-
нощі, уважніше прислухай-
теся до свого внутрішнього 
голосу, він обіцяє підказати 
вірне рішення, що принесе 
вам прибуток та успіх. 

РАК (22.06-23.07)
Ваші мета та задуми по-

винні бути приховані від 

оточуючих, тоді все скла-
деться щонайкраще. Органі-
зованість та обачність будуть 
вам особливо необхідні для 
вирішення робочих проблем. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Якщо щось не буде ви-

ходити, постарайтеся не йти 
напролом, відкладіть оста-
точне вирішення проблеми. 
Чим менше ви говоритимете 
про свої наміри та плани, тим 

швидше вони здійсняться. 
ДІВА (24.08-23.09) 

На вас очікує сплеск 
активності в сфері профе-
сійної діяльності. Все буде 
виходити на відмінно, але 
будьте пильні, примхлива 
удача може відвернутися в 
будь-який момент. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ваше багатозначне мов-

чання виявиться на вагу 

золота. Якщо ви не прого-
воритеся про щось важли-
ве, то ваше життя значно 
покращиться. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Бажано не переборю-

вати бурхливі пороги, а 
спокійно плисти по ріці, 
або бути в тихій сімейній 
заводі. Тримаєтеся подалі 
від авантюрних історій і не 
будьте такими довірливими. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Успішніше піде робота 

над собою. Багато справ 
будуть вдаватися просто за 
інерцією.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Насиченість численних 

подій зажадає від вас ак-
тивності та швидкої реакції, 
з’явиться прекрасна мож-
ливість реалізувати творчі 
здатності. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Постарайтеся скоріше 

втілити задумане в життя, 
починайте діяти вже зараз, 
для сумніву не залишилося 
часу. 

РИБИ (20.02-20.03)
На роботі оцінять вашу 

готовність оперативно уві-
йти до спільної справи, але 
не прагніть вирішувати всі 
завдання поодинці. 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Останнiй 
танець» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
20.40 Програма «Право на 
успiх» 
21.30 Програма «Євромакс» 
22.35 Х/ф «Великий бiлий 
тягар» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45, 16.55 Т/с «Нiчнi 
ластiвки» 16+ 
11.30, 13.20 Х/ф «Найманi 
убивцi» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 22.30 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
15.35, 16.20, 21.30 Т/с 
«Нiконов i Ко» 16+ 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.25 Х/ф «Руйнiвник» 16+ 
01.50 Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 16+ 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.00 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3» 
12.10 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-8» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-5 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.07 Т/с «Друзi» 
09.20 Т/с «Щасливi разом» 
15.20 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
20.00 Супермодель по-
українськи 2 
21.45 Київ вдень i вночi 
23.15 Х/ф «Мiськi девчата» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.40 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
12.40, 21.00 Т/с «Королева 
гри» 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
07.35, 12.10 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
08.50, 18.50 «Люстратор 
7.62» 
09.00, 19.20, 23.20 
«Секретнi матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Лондон» 
10.15 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Захiдна Європа» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
13.35, 23.55 Т/с «МЕК 8» 
(16+) 
14.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.50 Т/с «Загублений свiт» 
15.45, 22.00 Т/с «Легенди» 
(16+) 
16.40 Х/ф 
«Американськi дракони» 
(16+) 
20.00 Х/ф 
«Фактор 8» (16+) 
00.20 Т/с «Секта» (16+) 



№ 29 (8577), 22 липня 2016 року

Різне10

Засторога

Ради-поради

Рецепти

Футбол

Перша група

Команди І В Н П Р/М О

Ягільниця 11 10 1 0 28-7 31

Горішня 
Вигнанка

11 9 1 1 23-7 28

Заводське 11 8 1 2 25-11 25

Косів 11 6 1 4 26-18 19

Звиняч 11 5 1 5 18-17 16

«Калічівка» 
Чортків

11 4 2 5 21-24 14

Колиндяни 11 4 1 6 27-27 13

Бичківці 11 4 1 6 19-24 13

«Буревісник» 
Пробіжна

11 4 1 6 20-27 13

Улашківці 11 3 1 7 13-27 10

Гадинківці 11 2 1 8 15-25 7

Нагірянка 11 0 2 9 10-31 2

Друга група. Зона «А»

Команди І В Н П Р/М О

Росохач 10 9 1 0 35-13 28

Біла 10 7 1 2 31-13 22

Джурин 10 6 0 4 29-20 18

Базар 10 5 1 4 23-15 16

Полівці 10 4 2 4 25-17 14

Ридодуби 10 4 0 6 14-29 12

Сосулівка 10 3 2 5 22-28 11

Палашівка 10 2 4 4 22-25 10

Ромашівка 10 3 0 7 17-31 9

Милівці 10 2 2 6 16-30 8

Скородинці 10 2 1 7 15-28 7

Команди І В Н П Р/М О

Давидківці 11 11 0 0 46-11 33

Товстеньке 11 9 0 2 54-12 27

Великі
Чорнокінці

11 6 1 4 22-11 19

Шманьківці 11 6 0 5 46-15 18

Пробіжна 11 3 2 6 27-38 11

«Максимум»  
Чортків

11 3 0 8 17-62 9

Залісся 11 2 1 8 12-48 7

Малі
Чорнокінці

11 1 0 10 11-38 3

Друга група. Зона «Б»

Так, на Вінниччині вже зафіксовано 
майже 20 випадків госпіталізації людей 
до лікарень, тоді, як минулого року в 
аналогічний період був зафіксований 
лише один випадок. До служби поря-
тунку також надходила інформація про 
отруєння грибами на Миколаївщині, 
Івано-Франківщині.

Зважаючи на вкрай невтішну ситу-
ацію, рятувальники звертаються до 
громадян з проханням дотримуватись 
правил збирання, приготування та 
вживання грибів.

Щоб запобігти отруєнню грибами, 
купуйте їх тільки у відведених для про-
дажу місцях (магазинах, теплицях, спе-
ціалізованих кіосках). Збирайте та ку-
пуйте тільки відомі вам їстівні гриби. 
Не збирайте гриби, що ростуть поблизу 
транспортних магістралей, на колиш-
ніх смітниках, у хімічно та радіаційно 
небезпечних зонах. Уникайте невідо-
мих грибів, особливо з циліндричною 
ніжкою, в основі якої є потовщення 
типу «бульби», оточене оболонкою; 

з пошкодженою поверхнею, старі, 
в’ялі, червиві або ослизлі; не збирай-
те пластинчасті види, оскільки отруйні 
гриби маскуються під них; уникайте 
«шампіньйонів» та «печериць», в яких 
пластинки нижньої поверхні капелюш-
ка білого кольору. Не куштуйте сирі 
гриби на смак. Викидайте забрудне-
ну нижню частину ніжки гриба. Гри-
би обов’язково промивайте не менше 
трьох разів. Дикорослі гриби підляга-
ють кулінарній обробці в день збору, 
інакше в них утворюється трупна отру-
та. Не рекомендується вживати гриби 
дітям, літнім людям та вагітним жін-
кам. 

Дотримання цих правил може збе-
регти ваше здоров’я та навіть життя, 
адже отруєння грибами досить складно 
піддається лікуванню.

Андрій КАСТРАНЕЦЬ, 
тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника Чортківського районного 
відділу управління ДСНС України 

в Тернопільській області

Догляд за пуховими ковдрами і по-
душками насамперед передбачає що-
денне збивання. Виріб служитиме 
довше, якщо, заправляючи ліжко, гар-
ненько збивати пухові подушки і як 
слід струшувати пухову ковдру. Це до-
зволить пуху розподілятися більш рів-
номірно. Один раз на місяць має бути 
обов`язкове провітрювання.

З часом пухові подушки і ковдри 
просочуються випарами людського тіла 
і просто пилом (який є в кожній квар-
тирі, навіть дуже чистій). Тому мінімум 
раз на місяць постільні приналежнос-
ті з пуховим наповнювачем потрібно 
провітрювати в добре вентильованих 
приміщеннях удалині від прямих со-
нячних променів. Ідеально робити це 
в тіні надворі, на відкритій лоджії або 
напроти розкритого вікна квартири. 

Вовняний виріб слід провітрити на 
свіжому повітрі протягом кількох го-
дин. Це допоможе позбутися запахів, 

які дуже легко вбирає шерсть з навко-
лишнього середовища. За кілька годин 
запахи зникнуть, і ваш плед або ковдра 
набудуть свіжості.

В процесі експлуатації рекомендуєть-
ся 1-2 рази на рік провітрювати й про-
сушувати вовняні вироби на свіжому 
повітрі. Для цього виберіть теплу й суху 
погоду, щоб плед або ковдра не прося-
кли вологою. Не сушіть їх на відкрито-
му сонці – фарби можуть вигорати.

Просушуємо ковдри та подушки
Липень – маківочка літа. Однак вже поминула його друга декада, та й дні 

помалу коротшають. Використаймо ж тепло, сонячне проміння, аби накопи-
чити його для зими.

Зелений волоський горіх 
Він володіє потужною антипаразит-

ною дією. Препарати із зелених горіхів 
використовують для позбавлення від всіх 
видів глистів, в тому числі і солітера. 
Щоб вигнати з організму всіх паразитів, 
необхідно взяти зелені горіхи, подрібни-
ти їх (разом зі шкіркою і шкаралупою), 
до склянки підсоленого окропу додають 
4 столові ложки подрібненої маси горі-
хів, настоюють 30 хвилин і віджимають. 
Рідину випивають протягом дня, попе-
редньо прийнявши солоне проносне.

Зелена шкірка незрілих горіхів і пе-
регородки зрілих горіхів – рекордсме-
ни за вмістом йоду, тому її широко за-
стосовують для лікування захворювань 
щитовидної залози.

1 склянку сухих перегородок зрілих 
горіхів заливають 300 мл спирту і на-
стоюють 7 днів. При дифузному ток-
сичному зобі п’ють настоянку по сто-
ловій ложці 3 рази на день.

При проблемах зі щитовидною зало-
зою болгарські травники пропонують 
приймати такий настій: 1 столову лож-
ку подрібнених зелених горіхів залити 
склянкою окропу, залишити настоятися 
кілька годин, процідити. Прийом: 4 рази 
на день по одній столовій ложці.

Листя волоського горіха 
Його використовують при лікуванні 

такого неприємного захворювання, як 

псоріаз. Подрібнивши одну частину 
листя горіха і одну частину трави чи-
стотілу, стовкти в порошок. Змішати 
з іхтіолом або дьогтем, наносити на 
псоріатичні вогнища. Об’єднавшись, 
корисні властивості чистотілу і листків 
горіха дають чудовий результат.

Відвар листя горіха має здатність 
знижувати рівень глюкози в крові і по-
казаний діабетикам. Для приготування 
відвару необхідно взяти одну столову 
ложку подрібненого сухого листя горі-
ха й залити чвертю літра окропу. На-
стоювати годину, процідити. Прийом: 
по третині склянки 3 рази на день.

Відвар листя горіха також має сильну 
кровоспинну властивість, його засто-
совують при різних кровотечах.

Не чекаймо, поки горіх всохне
Волоський горіх – приголомшливо смачний, поживний і дуже цінний про-

дукт. Недарма корисні властивості волоського горіха славляться з давніх 
часів, особливо цінний цей горіх для головного мозку, недарма говорять про 
зовнішню схожість ядер волоського горіха і півкуль головного мозку. Але і це 
ще не все, волоський горіх – цінний терапевтичний продукт, за допомогою 
якого народна медицина лікує багато хвороб і недуг. Особливо цінним про-
дуктом є зелений волоський горіх, в шкаралупі якого міститься маса корис-
них речовин, що володіють цінними цілющими властивостями.

Для цієї розкоші знадобиться 4 кіло-
грами слив або абрикос (тоді матимемо 
абрикоси в шоколаді). Вибрати кісточки 
та розрізати чи розламати плоди на по-
ловинки, засипати 1,5 кг цукру і дати по-
стояти, приміром, ніч. Спершу отрима-
ний сік закип`ятити і залити ним плоди. 
Відтак упродовж трьох днів по 5-6 разів 
щодня заливати ті ж сливи чи абрикоси 
киплячим соком і тримати його, доки не 
вистигне. А на четвертий день додати до 
соку 200 грамів порошку какао, 3 пачечки 
ванільного цукру, 0,5 чайної ложки меле-
ної гвоздики. Коли отримана суміш за-
кипить, розлити її в слоїки з плодами та 
стерилізувати протягом 10 хвилин.

Сма-ко-та!
У «Коморі» ґаздували 

Анна БЛАЖЕНКО,
Ореста ЛИЖЕЧКА (фото)

Сливи в шоколаді
Ось таким звабливим вже самою 

своєю назвою рецептом з читачами 
районки люб`язно поділилась госпо-
диня Ганна Кіндзерська зі с. Кри-
веньке.

Обережно – гриби!
Цього року дощова погода сприяла ранньому початку грибного сезону. 

Люди вже масово вирушають в ліс на «тихе полювання». Разом з тим різко 
зросла і кількість випадків отруєння грибами.

У відкритому чемпіона-
ті Чортківщини, а саме у 
першій групі та зоні «А» 
другої групи, де більша 
кількість команд, минулої 
неділі завершилося перше 
коло змагань, тож саме час 
дати турнірні таблиці. А 
ось у зоні «Б», в якій зма-
гається всього вісім учас-
ників, вже зіграно майже 
половину матчів другого 
кола. Отож, дивіться, ана-
лізуйте, у кого які шанси 
на успіх. Після невеличкої 
паузи, пов’язаної з доза-
явкою гравців, друга по-
ловина районної першо-
сті у першій групі та зоні 
«А» другої групи стартує 31 
липня, а зона «Б» продо-
вжує без перерви. 

Щодо матчів останнього 
11-го туру, то вони закін-
чилися з такими рахунка-
ми:

Перша група
Ягільниця – Улашківці 

– 2:0; «Буревісник» Про-
біжна – Звиняч – 1:3; За-
водське – Гор. Вигнанка – 
0:0; Бичківці – Косів – 1:4; 
Гадинківці – «Калічівка» 
Чортків – 3:3; Нагірянка – 
Колиндяни – 0:6.

Друга група
Зона «А». Джурин – Ро-

машівка – 5:0; Росохач 
– Милівці – 12:1; Біла – 
Скородинці – 6:1; Ридо-
дуби – Полівці – 2:1; Со-
сулівка – Палашівка – 2:3; 
Базар – вихідний.

Зона «Б». Залісся – 
Шманьківці – 1:2; «Макси-
мум» Чортків – Давидківці 
– 3:11; В.Чорнокінці – 
М.Чорнокінці – 1:0; Тов-
стеньке – Пробіжна – 8:1.

Контрольно-дисциплі-
нарним комітетом ра-
йонної федерації футболу 
офіційно затверджений ре-
зультат недограного матчу 
10-го туру між командами 
Милівці – Ромашівка – 
5:3.

Що там, на «екваторі»?
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ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

квартири

земельна ділянка

дача

Вважати недійсними:

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

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

Тел.: 52-1-89; 52-1-66, 096-790-63-82

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

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

Тел. 096-443-30-66.

ДТП

будинок в м. Чортків, по вул. Богуна, 
затишна вулиця. Загальна площа – 112 
кв. м, 4 кімнати, кухня, на подвір’ї га-
раж, криниця. Ціна помірна.

Тел.: 3-33-25, 097-322-81-45.

терміново і недорого дача в с. Біла (в 
районі білецьких озер). Є будиночок 6 
х 7 м, сад, 0,10 га приватизованої землі.

Тел.: 3-96-60, 063-276-93-31.

будинок в с. Ягільниця по вул. Чорт-
ківській, 9 (при в`їзді в село з Чорткова), 
загальна площа – 80,1 кв. м. У будинку 
чотири кімнати, велика веранда, є газ, 
світло, підключений телефон, крини-
ця на подвір`ї, гараж, літня кухня, два 
підвали, земельна ділянка (город) біля 
будинку 0,15 га і ділянка в полі 0,28 га. 
Все приватизовано. Ціна договірна.

Тел.: 6-46-90, 096-517-71-47, 097-761-40-96.

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

будинок в с. Давидківці. Є всі господар-
ські добудови, газ, криниця, сад, город. 
Все приватизовано. Ціна договірна.

Тел.: 097-446-35-71, 066-733-24-61.

приватизований житловий будинок з гос-
подарськими приміщеннями в с. Шмань-
ківчики, 26 соток городу. 

Деталі за тел.: 096-658-68-42, 
098-662-34-17.

двокімнатна квартира в смт Завод-
ське на 5-му поверсі. Зроблено євроре-
монт, все нове.

Тел. 095-098-22-61.

диплом, виданий Івано-Франківською Га-
лицькою академією інституту менеджменту 
та економіки за професією еколога впро-
довж 2002-2006 рр. на ім’я: ПЕЛЕХАТИЙ 
Тарас Степанович.

Колектив Староягільницької 
ЗОШ І – ІІ ступенів висловлює 
щирі співчуття колишньому ди-
ректору школи Романії Федо-

рівні Панчишин з приводу тяжкої 
втрати – смерті матері.

порядна сім’я з дорослою дитиною 
зніме 2- або 3-кімнатну квартиру з хо-
рошим ремонтом і меблями.

Тел. 097-265-01-00.

державний акт на право власності на земель-
ну ділянку серії ТР за № 028110, виданий на 
підставі розпорядження Чортківської РДА від 
30 жовтня 2003 р. за № 455 на ім’я: МУЗИЧКА 
Євгенія Іванівна.

ТзОВ «Бучачагрохлібпром»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
– механізаторів на телескопічні навантажувачі;
– трактористів на імпортну техніку (тракторний парк с. Звенигород).
Вимоги: стаж роботи не менше 3-х років і бажання працювати. Заробітна 

плата від 6-10 тис. гривень.
Заявки подавати за адресою: м. Бучач, вул. Галицька, 160, тел.: 2-69-96, моб. 

067-352-38-18.

Великому Українському 
видавництву потрібні 

співпрацівники 
з власним легковим авто. 

Комунікабельність обов’язкова. 
ЗП від 4000 грн. 

Тел. 067-684-68-72, 
099-196-80-20.

ОГОЛОШЕННЯ
про результат 

проведення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності

До організатора конкурсу, балан-
соутримувача Чортківської ЦКРЛ 
до 30 червня 2016 р. надійшла одна 
пропозиція від Тернопільського об-
ласного комунального підприємства 
«Експерт» (код ЄДРПОУ-31138387), 
з яким і було укладено договір на 
проведення оцінки одного визначе-
ного об’єкта оцінки.

Орендодавець: Чортківська централь-
на комунальна районна лікарня (48500, 
Тернопільська обл., м. Чортків, вул. 
Д.Пігута, 31Б.

Об’єкт оренди: щебневий майданчик, 
розташований біля будівлі поліклініч-
ного відділення за адресою: м. Чортків, 
вул. Й.Сліпого, 1, площею 20,0 кв. м. 
Вартість об’єкта за незалежною оцін-
кою майна: 11822 грн. без ПДВ.

Адреса об’єкта: щебеневий майдан-
чик є частиною загальної земельної 
ділянки, розміщеної за адресою: м. 
Чортків, вул. Д.Пігута, 31Б.

Напрям використання майна: для роз-
міщення конструктивного павільйону 
для реалізації медичної техніки та то-
варів медичного призначення. 

Стартовий розмір місячної орендної 
плати: 177,33 грн. без ПДВ. 

Термін, на який буде укладатись до-

говір оренди: 2 роки 11 місяців.
Дата, час і місце проведення можли-

вого конкурсу: 8 серпня 2016 р. о 15-й 
год. (місце: м. Чортків, вул. Й.Сліпого, 
1, каб. головного бухгалтера).

Кінцевий термін прийняття заявок: 5 
серпня 2016 р. о 15-й год. (місце – м. 
Чортків, вул. Й.Сліпого, 1, каб. голов-
ного бухгалтера; умова – за наявності 
2-х і більше заявок на об’єкт оренди 
буде проведено конкурс).

Умови можливого конкурсу: за най-
вищою ціною орендної плати та пере-
можець відшкодовує вартість незалеж-
ної оцінки майна і оголошень в газеті 
(детальніше на сайті http://hospital.
worldmags.net в розділі «організаційні 
заходи»).

Довідки за тел.: 2-37-62, 2-37-43 (про 
перелік документів заявників (або диви-
тись на сайті).

23 липня минає річниця 
з дня трагічної загибелі 
дорогої нам людини –

ПАНЬКІВА 
Руслана Степановича.

Вже рік як ти
        у небутті,
Важка для всіх 
  твоя могила.
Живим  
ти будеш в 
нашому житті,
За тебе ми тут 
молимося            
        щиро.
Як серце 
плаче і болить,
Як щемом душу            
огорта, яка біда!

Ще вчора жив, ще вчора був,
Сьогодні всіх ти нас забув,
Пішов у вічність, в другий дім,
Залишив в серці жаль і біль.
У день світлої пам`яті просимо 

всіх, хто знав Руслана, згадати і по-
молитися за його душу. Вічна йому 
пам`ять. Нехай легким буде твій 
вічний сон, свята земля буде ле-
бединим пухом, а Господь оселить 
твою душу в Царстві Небеснім.                                                                                                                                        
                      Сумуючі – дружина, 

діти, мама, брат, бабуся, 
родини Прокопенків, Паньківих, 

Попілів, усі рідні та близькі.

ТОВ «ГОЛЬСКІ СВІТ КОМПАНІ»
запрошує на роботу працівників: 

– налагоджувальники. 
ЗП від 4000 грн. та компенсуємо за-

трати на проїзд.
Тел.: 095-041-71-04, (03552) 2-07-54

3-кімнатна квартира на 5-му поверсі 
по вул. Князя В.Великого, без ремонту. 
Є лічильники, індивідуальне опалення.

Тел. 068-842-52-05.

новозбудовані будинки по вул. Завод-
ській та вже обжитий по вул. Богуна.

Тел.: 099-273-06-22, 096-535-35-12.

приватизовану земельну ділянку в місті 
Чорткові площею не менше 0,10 га.

Тел.: 097-334-17-50, 067-675-51-36.

будинок з господарськими будівлями в 
с. Скородинці, є 8 сотих прибудинкової 
території, 15 сотих – городу. Ціна до-
говірна. Тел. 097-808-82-40.

свідоцтво про право на спадщину на квар-
тиру за заповітом, видане 18 серпня 2004 р. 
Чортківською районною державною нотарі-
альною конторою за реєстровим № 1-1771 
на ім’я: ШАЦКИХ Віталій Сергійович.

Оголошення

куплю

винайму

Святкового дня, 12 липня, близько 
18-ї години на вул. Незалежності (побі-
ля магазину-кафе «Для вас») водій авто 
«SKODA FABIA», рухаючись згори вули-
ці, мав намір повернути наліво (на вул. 
Й.Сліпого) й уже виконував маневр. Аж 
ось – у момент, коли автівка виїхала 
на зустрічну смугу, звідкіля не візьми-
ся, як з-під землі, вискочив мотоцикл  
«HONDA VFR 750 ЕРС 36», що прямував 
знизу вгору. Зіткнення!.. 

Слідчі Чортківського відділу поліції 
схиляються до версії, що в такій вкрай 
невтішній ситуації (адже внаслідок удару 
до травматологічного відділення райлі-
карні потрапили водій (у важкому стані) 
та пасажир мототранспорту) винуватець 
– водій автомобіля. Йому слід було впев-
нитися, перш ніж повертати, що на шля-
ху перешкод немає. 

На часі проводяться слідчі заходи та 
експертизи. 

Слід зауважити, подивовує та обурює 
те, що ніхто зі свідків ДТП не викликав 

поліції. До правоохоронців надійшло по-
відомлення про аварію з приймального 
відділення районної лікарні, де вже зна-
ходилися потерпілі. 

П’ятого липня у надвечір’я біля готель-
ного комплексу «Гетьман», що на вул. 
Кн. В.Великого, трапилося зіткнення 
знову ж таки автівки та мотоцикла. Аку-
рат на пішохідному переході. 

Мототранспорт МТ рухався зі сторони 
району Золотарка. Автівка «RENAULT 
KANGOO», що була припаркована оба-
біч дороги, виїжджала з місця паркування 
на проїжджу частину. Невже водій авто 
не запримітив «залізного коня»?! Свідчив, 
що не бачив… Наслідок – мотоцикліст із 
переломами ноги у двох місцях на часі 
знаходиться в Чортківській ЦКРЛ.  

Тетяна ЛЯКУШ 
(за інформацією Чортківського

 відділу поліції) 
Фото з поліцейського архіву 

Мотобайки під колесами 
«крутих» автівок

свідоцтво про право на спадщину за за-
коном, видане 2 квітня 2004 р. в м. Чорткові 
Тернопільської області на ім’я НАКОНЕЧНОЇ 
Іванни Іванівни на 1/2 частини житлового бу-
динку в. с. Улашківці по вул. Визволителів, 1.

свідоцтво про право власності на житло, яке 
знаходиться в м. Чортків, Тернопільська обл., 
вул. Коновальця, 1, кв. 17, видане МИСЬКУ 
Євстафію Антоновичу та членам його сім’ї 
(Мисько Галині Володимирівні, Головецькій 
Анастасії Михайлівні) в рівних частках, ви-
дане Чортківським МБТІ 17 грудня 1997 р.

ОДПІ інформує

Відповідно до ст. 15 Закону України від 
19 грудня 1995 року за № 481/95-BP «Про 
державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виро-
бів» зі змінами та доповненнями, ліцензії 
на право роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями і тютюновими виробами вида-
ються за місцем торгівлі суб’єкта господа-
рювання терміном на один рік і підлягають 
обов’язковій реєстрації в органі ДФС.

Згідно зі ст. 251 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦКУ) строком є певний 
період у часі, зі спливом якого пов’язана 
дія чи подія, яка має юридичне значен-
ня, а є певний момент у часі, з настан-
ням якого пов’язана дія чи подія, яка має 
юридичне значення.

Статею 252 ЦКУ визначено, що строк 
визначається роками, місяцями, тижня-
ми, днями або годинами. Термін визнача-
ється календарною датою або вказівкою 
на подію, яка має неминуче настати.

Відповідно ст. 254 ЦКУ строк, що ви-
значений роками, спливає у відповідні 
місяць та число останнього року строку.

Виходячи із вищевикладеного, суб’єкт 
господарювання має право здійснювати 
торгівлю алкогольними напоями до дати, 
зазначеної в ліцензії на право здійснення 
роздрібної торгівлі алкогольними напо-
ями, при цьому останнім днем торгівлі 
буде дата, що передує даті, зазначеній в 
такій ліцензії.

Сектор організації роботи 
Чортківської ОДПІ

Останній день дії ліцензії 
для роздрібної торгівлі алкоголем

Подяка
Заводська селищна рада висловлює 

щиру подяку заступнику генерально-
го директора ТОВ «Радехівський цукор» 
Олегу Григоровичу Куличу та працівни-
кам підприємства за посильну допомогу у 
ремонті обладнання та відновлення водо-
постачання смт Заводське. Тож 35-річний 
ювілей селища цукроварів його мешканці 
зустрінуть у гарному настрої.

З глибокою вдячністю – 
Заводська селищна рада

Про здачу в оренду приміщень
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Щиро вітаємо дорогого сина –  
священика УПЦ КП 

м. Чортків
отця 

Володимира МАКСИМЛЮКА,
який 19 липня відсвяткував 

свій 40-річний ювілей.
У цей день 
ми вклоняємось 
    низько до ніг
І Бога благаєм, 
щоб Тебе беріг. 
Від нас Тобі 
             подяка 
     і шана висока
За працю нелегку й 
стривожені роки.
За ніжнеє серце,  

                        за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудру пораду, невтомну роботу
Тобі, любий сину,
Низький наш уклін. 
Усе було в житті – і радості, і біди, 
І мед солодкий, і гіркий полин,
Нехай тепер буде найменше горя,
А більше сонячних щасливих днів.
Хай Твоя чуйність, щедрість, доброта 
Тобі допоможуть до 100 літ дожити. 
Смійся більше і менше сумуй,
Щораз багатій, ще краще ґаздуй. 
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
                  Тебе береже,
Ісус Христос за руку веде,
Господь Бог здоров`я 

  посилає на многії літа.
З повагою і любов’ю – 

тато і мама.

Щиро вітаємо з 20-річчям 
дорогого чоловіка, люблячого батька, 

зятя, кума
Мирона ГРАДОВОГО.

Нехай Господь 
      Тебе боронить
Від невзаємності
                  і зла,
Нехай юнацька 
       безтурботність
Не сходить
      із Твого чола!
Нехай ніколи 
              не міліє
Душі бездонне 

                                   джерело!
Хай в ньому родяться надії
І в серці множиться тепло!
Хай певні будуть Твої кроки,
А небо – завжди голубе!
Тобі сьогодні 20 років,
Тож з Днем народження Тебе!

З повагою і любов’ю – 
дружина Христина, синочок 

Вітальчик, теща Марія, 
тесть Мирослав, кума 

Тетяна з сім’єю.

Сердечно вітаємо із 75-річчям 
та Днем Ангела

дорогу маму, люблячу бабусю
Ольгу Павлівну ІВАНКІВ 

із с. Долина.
В день Вашого, 
  матусю, 
          ювілею
Ми дружно Вас 
   вітаємо 
         сім’єю.
Ми дякуєм 
   щиро за руки 
           робочі,
За рідні, 
      ласкаві, 
              турботливі очі,
За душу привітну 
                і щире серденько,
За те, що найкраща 
              у світі Ви, ненько.
Здоров’я міцного 
               бажаємо, мила,
Щоб Ви були завжди
                здорові й щасливі.
Живіть же, матусю, 
           ще років до ста,
Бо світ цей, рідненька, 
          без Вас – сирота.

З любов`ю – доньки 
Леся, Наталя, зять 
Віталій, онуки Оля, 

Іринка, Віталик і Галя.

Щиро вітаємо із 70-річчям дорогу 
нам людину – доброго чоловіка, 

турботливого батька, 
дідуся і прадідуся

Івана Михайловича 
ОПИХАНОГО 
зі с. Шульганівка.

Наш славний 
 і рідний, 
найкращий у світі,
З Тобою нам 
   завжди 
затишно й світло,
Ти гарний 
 господар 
і батько чудовий, 
Даруєш турботу 
та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати 
               словом і ділом.
І в рідному домі ще довго й щасливо
Живи нам на радість в здоров’ї 
                           та в мирі. 
Хай Бог Милосердний з високого неба 
Дарує усе, чого Тобі треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята 
Дарує щасливі і довгі літа!

З повагою і любов’ю – дружина 
Іванна, доньки Марія, Леся, зяті 
Олег, Ігор, онуки Петро, Віталик 

з дружиною Ольгою, 
Марійка з чоловіком 

Богданом та синочком – 
правнуком Давидом.

Районна Спілка воїнів-«афганців» 
палко вітає з Днем народження 

Василя Михайловича 
ВИСЛОЦЬКОГО – 

людину слова і діла, щирої душі, завжди 
готової допомогти і підтримати.

Бажаємо своєю небайдужістю, горін-
ням серця вписати до книги доль на-
ших побратимів безліч успішних справ.

Найперше – зичимо здоров`я, 
щоб Бог щоденно дарував,

Хай множиться удача в 
хаті, сідає радість за столом,

Хай будуть сили і завзяття, 
хай серце повниться добром.

Голова Спілки воїнів- 
«афганців» Михайло Заблоцький.

Увага: розшук!
13 липня о 14 год. 30 хв. пішов із дому і не повернувся 

ЖУРАКОВСЬКИЙ Василь Володимирович, житель с. Угринь 
1990 р. н.

Велике прохання до всіх, кому щось відомо про зниклого, повідо-
мити за тел.: 067-198-39-56, 066-104-96-21 або до відділу поліції 
за тел. 102.

КУПОН
Я голосую за
 ___________

Галина КОМАР, м. Чортків

Настя ЛИТВИН з подругою Олею, 
с.Шманьківці

 Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської районної ради

щиро вітають 
з Днем народження 

депутата районної ради
Марію Карлівну ГАДЖАЛУ.

Щоб Ваше 
 здоров`я, 
як кремінь, було,
Щоб щастя 
  сімейне 
 його берегло,
Щоб радість 
    завжди була 
      на порозі,
А лихо – 
  в далекій 
  і вічній дорозі.
Хай поруч із Вами Ангел 
                  летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість 
     кожна мить

І благодать Господня 
                 з Вами буде. 

Конкурс

Моя вишиванка – 
найкраща!

Спонсор конкурсу

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


