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Виходить з 1939 року

Буріння свердловин, 
монтаж насосного 

обладнання. Гарантія та 
сервіс 

Тел. 096-125-51-25

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

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Гарантовані права працівників
ЗАРОБІТНА ПЛАТА від 5600 грн. на руки при 
виконанні норми, офіційне працевлаштування, 

медичне страхування, навчання за рахунок 
роботодавця, комплексні обіди, безпечні 

та комфортні умови праці, кар’єрний ріст, 
безкоштовне транспортування до місця роботи 

працівників позмінного графіку 
Співбесіди проводяться з понеділка по п’ятницю 

о 13 год. 30 хв. за адресою: м. Чортків, 
вул. Кн. Володимира Великого, 29 Е 

(колишній ремзавод)
За детальною інформацією звертайтесь за теле-

фонами 095-260-07-03, 067-653-53-10, 
080-050-87-12 (безкоштовно)

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

Чортківська філія 
ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

З великою повагою надсилаємо вітання з нагоди ювілею
директору ПСП «Ягільниця-В» 

Василю Михайловичу ВИСЛОЦЬКОМУ.
Ваш ювілей – почесна дата 
І Вам хочемо нагадати:
Перші 10 років – собі дитинство 
                           залишило,
Другі 10 років – взяла юності пора,
Треті 10 років – новий етап, 
 дорослого, сімейного життя, 
Четверті 10 років – мудрість, 
        цілеспрямованість прийшла,
П’яті 10 років – досягнення поставленої 
мети, вміння і прагнення людям 
                           допомогти.

З ювілеєм Вас вітаєм,
Здоров’я, здоров’я бажаєм,
Будьте щасливі, кохані, багаті,
Хай кожний день буде, як свято,
Хай доля прихильною, доброю буде,
Хай Вас шанують друзі хороші,
Хай в кишенях ведуться гроші.
Хай Ваша дружина опорою Вам буде,
Хай діти тільки радість приносять,
Хай в домі дзвінкий дитячий голос лунає, 
Хай нива в полі щедро родить,

А погода в роботі допомагає.
Хай здійсняться усі Ваші мрії, 
Процвітання Вам й добра.
Хай Вас охороняє Мати Божа 
              від злих людей і різних бід,
Хай Господь Бог всі блага посилає 
          і прожити в щасті многая літ.

Працівники ПСП «Ягільниця-В».

У неділю, 23 
липня ц. р., біля 
пам’ятника зака-
тованим в’язням у 
Чортківській тюр-
мі, що у сквері 
Скорботи і Надії, 
відбудеться пана-
хида-реквієм, приу-
рочена 76-й річниці 
Чортківсько-Уман-
ської трагедії. У 
заході візьмуть та-
кож участь делега-
ції з Борщівського, 
Бучацького, Гуся-
тинського, Заліщицького та Монас-
тириського районів.

Початок – о 15-й год.
Оргкомітет

Сьогодні, 21 липня, свій 60-річний 
ювілей святкує шановний колега

Михайло Антонович РИСАН,
якого щиро вітають друзі.

Прийміть від нас 
     вітання щирі
На довгий вік, 
  на многії літа. 
На шану 
від людей, 
   тепло родинне,
Стелися, доле, 
  крізь усе життя
Лише добром 
для доброї людини.
Бажаєм здоров’я 
    і довгого віку,

Всіх земних благ – 
   усього без ліку.
Хай світлою 
 буде життєва дорога,
Опіка і ласка 
   від Господа Бога.
З ювілеєм Вас!

усіх бажаючих без вимог до освіти 
та досвіду роботи, 

а також спеціалістів на такі вакансії:
ЕКОНОМІСТИ, ЛОГІСТИ, 

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКИ, ТЕХНІКИ, 
ІНЖЕНЕРИ-ТЕХНОЛОГИ ТА ІНШІ

ПІДПРИЄМСТВО ПРАЦЮЄ 
БЕЗ НІЧНИХ ЗМІН

ДТП. А може – 
фатум?

С. 2

Уродини 
частини

С. 4

Жниво
 та жниварі

С. 6

Родовід – 
на сто бід

С. 7

Шахрайка 
чи жертва?

С. 3
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www.chortkivrr.te.ua. 
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ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Батринчуку Б.І

Чортківській районній раді

ПРО РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ
Відділ економічного розвитку та комунальної 

власності міської ради повідомляє, що Ваше звер-
нення на урядову гарячу лінію від 15.06.2017 року, 
реєстраційний індекс Б-850/210, щодо перенесен-
ня тимчасової споруди, де здійснюється реалізація 
кавових напоїв та прянощів, що встановлена біля 
пам’ятника Т.Г.Шевченку, розглянуто.

Інформуємо, що місце та час здійснення торгі-

вельної діяльності на території міста Чорткова ви-
значається рішенням виконавчого комітету міської 
ради, в даному випадку рішенням виконавчого ко-
мітету від 12 квітня 2017 року за № 127. Встанов-
лення будиночка є експериментальним рішенням, 
оскільки в літній період на центральній площі міста 
збирається велика кількість громадян, а саме жителі 
та гості міста, а реалізація кавових напоїв забезпе-
чує комфортний відпочинок. Будинок змонтований 
в стилі, що не суперечить архітектурі централь-
ної частини міста, а розповсюдження листівок з 
пам’ятками архітектури та символікою сприяє роз-
витку туристичної привабливості Чорткова.

Міський голова Володимир ШМАТЬКО

ГРАФІК

виїзного прийому громадян заступника голови 
районної ради в населених пунктах району на 

2017 рік в приміщенні сільських рад

ПУШКАР 
Петро 
Іванович

Бичківці

Скородинці

Біла

27 липня з 9-ї до 11-ї год.

з 11-ї до 13-ї год.

з 13-ї до 15-ї год.

Координаційна рада 
проти кави біля Шевченка

Днями до редакції звернувся співголова Координаційної ради національно-демократичних партій та 
громадських організацій району Б.Батринчук з проханням опублікувати на сторінках районки звернення, 
адресоване міському голові В.Шматьку, про перенесення тимчасової споруди з реалізації кавових 
напоїв, яка встановлена біля пам’ятника Т.Г.Шевченку на центральній площі міста, та відповіді щодо 
цього від міської ради. Тому пропонуємо нашим читачам ознайомитися з цими документами. 

Чортківському міському голові 
Шматьку В.П.

ЗВЕРНЕННЯ
18 травня 2017 року на черговому засіданні Ко-

ординаційної ради національно-демократичних 
партій та громадських організацій Чортківсько-
го району розглядалось питання про звернення до 
міського голови В.П.Шматька щодо перенесення 
тимчасової споруди (кіоску) з реалізації кавових на-
поїв та прянощів, що встановлена біля пам’ятника 
Т.Г.Шевченку на площі Героїв Євромайдану.

Більшість чортківчан украй обурена тим, що ви-
конавчий комітет Чортківської міської ради своїм 
рішенням за № 127 від 12 квітня 2017 року дав до-
звіл на встановлення з 1 квітня ц. р. тимчасової спо-
руди (кіоску) по вул. Шевченка з метою реалізації 
кавових напоїв та прянощів.

Невдоволення викликало те, що вказаний кіоск 
встановлено акурат біля пам’ятника Тарасу Шев-
ченкові та ще й на площі Героїв Євромайдану.

Чи то зумисне в рішенні не вказано конкретно-
го місця встановлення, так би мовити, «хатинки на 
курячих ніжках», чи то необачливість та безграмот-
ність членів комітету. Але ж, підписуючи таке рі-
шення, саме на це мав би звернути увагу міський го-

лова Володимир Шматько. Адже вулиця Шевченка 
велика, і є місця, де би уможливилося встановлення 
кіоску. Підтримуючи вигідний бізнес, забула місь-
ка влада про патріотизм, який проявляла в часі пе-
редвиборної кампанії. Неприпустимо влаштовувати 
бізнесову торгівлю майже біля підніжжя пам’ятника 
Кобзареві! Забули владарі-чиновники, що централь-
на площа міста – Героїв Євромайдану?! Чи, прий-
шовши до влади, стерли зі своєї пам’яті події, що 
відбувалися саме на цьому майдані, щоби тепер на 
місці боротьби за справедливість і рівноправ’я на-
повнювати власні кишені?! Це ницість, яка заслуго-
вує на неповагу й великий осуд.

А втім, Координаційна рада прийняла рішення 
звернутися до керівників області, району й міста зо-
крема щодо перенесення кіоску в придатне (!) для 
торгівлі місце, і аж ніяк не на площі Героїв Євро-
майдану.

Рішення виконавчого комітету Чортківської міської 
ради від 12 квітня 2017 р. додається.

Головуючий на засіданні – співголова 
Координаційної ради 

Б.БАТРИНЧУК

Досьє 102

У районній раді

Перша з вищеперелічених ДТП сталося у суботу, 
15 липня, близько 10:45. У селі Оришківці на трасі 
Тернопіль – Чернівці зіткнулося три автомобілі. 

За попередніми даними, водій автомобіля Opel не 
переконалася у безпеці руху та виїхала з другоряд-
ної дороги на головну, де зіткнулася з транспортом 
ВАЗ-21013. Останній рухався головною трасою. У 
результаті удару «Жигулі» почало заносити  і вики-
нуло на смугу зустрічного руху, де автівка в’їхала у 
ще одну іномарку Opel Vectra під керуванням жите-
ля Португалії (на знімку).

До лікарні бригада швидкої забрала водія-поруш-
ника з Opel. У жінки забої. З переломом пальця по-
трапив до медзакладу і її п’ятнадцятирічний син. 
Звернулися по допомогу до лікарів водій та двоє 
пасажирів з автомобіля ВАЗ. Один із травмованих 
– семирічна дитина. Третій кермувальник та його 
пасажири не травмувалися – їх врятували паски 
безпеки.

Подія внесена до єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за статтею 286, частина 
1 ККУ – порушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатації транспор-
ту особою, яка керує транспортним засо-
бом, що спричинило потерпілому тілесне 
ушкодження середньої тяжкості. Триває 
слідство.

Наступна дорожньо-транспортна при-
года мала місце у ту ж ранкову годину, 
близько 10-ї,  позавчора, 19 липня. На 
злощасному перехресті доріг у с. Оришків-
ці зіткнулося три автомобілі. Для одного з 
кермувальників аварія закінчилася леталь-
но.

За попередніми даними, двадцятитриріч-
ний водій автомобіля Ford Gаlaxу, виїж-

джаючи з другорядної дороги на головну, порушив 
правила дорожнього руху. Він не пропустив тран-
спорт, який рухався центральною трасою в напрям-
ку Тернополя, та врізався в іномарку Peugeot 605 під 
керуванням жителя смт Заводське Чортківського 
району. Від удару легківку занесло на смугу зустріч-
ного руху і Peugeot 605 зіткнулося ще й з багатотон-
ною фурою DAF XF. Цей удар виявився фатальним 
для кермувальника Peugeot. Чоловік, 1979 р. н., від 
отриманих травм загинув на місці пригоди.

Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців 
даної автопригоди. 

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслі-
дувань за ст. 286, ч. 2 ККУ.

За інф. веб-сайту ГУ НП у Тернопільскій області

Дві потрійні автопригоди, 
одна з яких стала летальною

За чотири дні уже друга автопригода стається на одному й тому ж місці. А за усі попередні роки 
їх просто не злічити. Скільки жертв, поламаних людських доль забрало це небезпечне перехрестя в 
Оришківцях! Можливо, варто було б тут встановити світлофор для регулювання дорожнього руху, 
відповідні дорожні знаки задля обмеження швидкості до мінімальної. Навіть якщо для цього потрібні 
чималі кошти, вони не можуть йти в порівняння з людським життям…

І то – небагато-немало – десь до двох тижнів порівняно 
до минулого-позаминулого років. Адже в аграрному 
секторі завжди неодмінно присутній фактор погоди і він 
часто-густо диктує хід ситуації.

Однак, попри це, більш потужними аграрними під-
приємствами і фермерськими господарствами на часі 
впорано переважаючу більшість площ озимого ячменю 
– 380 гектарів (загалом маємо до обмолоту цієї куль-
тури в районі 483 га). Наразі середня урожайність – 44 
центнери з гектара. 

Триває й обмолот озимого ріпаку – він видає в се-
редньому по 32 ц/га. Обмолочено 700 гектарів, а зага-
лом мається до збирання 4270. Традиційно ще одним з 
лідерів поміж ранніх зернових і зернобобових є горох 
– його поки що змолочено 240 гектарів зі 1850 засіяних 
(урожайність – 38 ц/га).

Хоча ось тут варто наголосити: наведені цифри щодо 
врожайності згаданих культур не можуть слугувати 
за істинне відображення їх можливостей – адже досі 
освоєно лиш перші площі, тому наразі картина непо-
вна, може не співпадати з прогнозованою. Через те й 
сподівання, якими споконвіку живе хлібороб, ще по-
переду.

Зрештою, пік, так би мовити, зеніт жнив – теж ще 
попереду. За сприятливх погодніх умов (а нинішнє 
літо, на жаль, аграріїв ними не тішить) буквально дня-
ми планується розпочати обмолот основного хліба – 
озимої пшениці. До слова, площі під нею у порівнянні 
з минулим роком маємо на 22 відсотки більші. Та й 
види на врожай начебто непогані, хоча – побачимо. 
Адже через деякі погодні «примхи» в першій декаді 
цьогорічного січня – низькі температурні режими, а 
потім – приморозки на початку квітня, були пошко-
джені посіви озимого ріпаку, озимої пшениці, озимого 
ячменю… Зрозуміло, що це певним чином відіб`ється 
на врожайності згаданих культур.

Однак, як би там не було, жнива-2017 не застали 
аграріїв району зненацька: на лінійці готовності (і вже 
в жнивних загінках) 63 зернозбиральні комбайни, інша 
техніка. Стовідсотково підготовлені токи, елеватори, 
складські приміщення для зберігання зерна, проведено 
інструктажі спеціалістами з охорони праці тощо. 

Наразі сподіваємось, що цьогорічний урожай не мі-
нусуватиме на тлі попередніх років. Зрештою, вже най-
ближчий час це покаже.

Петро БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 
головний агроном відділу 

агропромислового розвитку РДА
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Жнива стартували, 
хоча й припізнились
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Гарячим рядком

Болить!

А подарунки надходять і далі
Принаймні так доволі втішно на своїй сторінці 

у Facebook констатує цікаві факти Чортківський 
міський голова Володимир Шматько: мовляв, гро-
мада Чорткова продовжує отримувати дарунки до 
495-ї річниці міста! Один з вагомих – власне в день 
святкування перший шкільний автобус, придбаний 
за спільні кошти (1190 тис. грн – кошти обласно-
го бюджету та 490 тисяч – кошти бюджету міста). 
І ось на порі знову приємна новація: відповідною 
постановою Кабміну виділено 2656,807 грн на бу-
дівництво на стадіоні «Харчовик» спортмайданчика 
(футбольного) зі штучним покриттям розміром 64 
х 42 м, до чого доклався нардеп, голова Тернопіль-
ської обласної федерації футболу Тарас Юрик.

Шкіл поменшає і в нас?
Один з помітних на мапі Тернопільщини Інтер-

нет-ресурсів – тижневик «Номер один» голосить про 
формування в області оптимальної мережі навчаль-
них закладів, а саме – створення опорних шкіл, що 
призводить до закриття малокомплектних. Чортків-
ський район названо в числі чотирьох, де наразі опо-
рні навчальні заклади відсутні. Загалом же на Терно-
пільщині до нового навчального року передбачається 
призупинити діяльність 6-ти та реорганізувати в 
нижчий ступінь 14 малокомплектних шкіл.

Дочекалася й Білецька
«Автомагістраль-Захід» – так іменується організа-

ція, котра нині вдихає нове життя у вулицю Білець-
ку в Чорткові. Однією з найпроблемніших поміж 
«посестер» названо її на сайті Чортківської міської 
ради, де й міститься повідомлення про виконувані 
наразі роботи. Там передбачається укласти асфаль-
тобетонне покриття на ділянці завдовжки 74 м та за-
вширшки 5,3 м – з такою метою з міського бюджету 
виділено 175 тис. 926 грн.

«Тернополяни» втішені чортківчанами. 
Почесними

Бо саме цей факт – про присвоєння звання «По-
чесного громадянина міста» в часі його уродин ще 
двом особистостям – констатує Інтернет-сайт «Тер-
нополяни». Представленням удостоєних наголо-
шено про поцінування наразі галузей мистецтва і 
спорту: адже звання дісталися викладач-методист 
Чортківського гуманітарно-педагогічного коле-
джу ім. О.Барвінського Ігор Андріїшин та тренер з 
легкої атлетики Чортківської РК ДЮСШ Валерій 
Большаков.

Наші йдуть! До Зарваниці
Участь прочан з Чортківщини у Всеукраїнській 

загальнонаціональній прощі до відомого відпусто-
вого місця, приуроченій 150-річчю коронації Зарва-
ницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, 
125-річчю від дня уродин патріарха Йосифа Сліпого 
та молитві за мир в Україні, духовним словом і світ-
линами вдало передає сторінка Sobor Chortkiv у ме-
режі Facebook. Зокрема й те, як кілька днів до прощі 
катедра у Чорткові сама приймала й забезпечувала 
нічліг прочанам з Кам`янця-Подільського, Мельни-
ці-Подільської та Борщева, а відтак наших палом-
ників прихистили, було, в с. Переволоки на парафії 
церкви св. Йосафата. «Як повідомлялося, у прощі 
взяли участь понад 130 піших прочан з Чорткова 
та району. Проте, якщо врахувати, що багато лю-
дей добиралося автобусами, автомобілями та вело-
сипедами, представників Чортківщини було значно 
більше», – резюмується на сторінці Sobor Chortkiv. 
Нічні чування біля парафіяльної церкви провадила 
молодь з Чорткова та Скали-Подільської на чолі з 
головою комісії з питань молоді Бучацької єпархії 
о. Мар’яном Лемчуком, а Вечірню та Архиєрейську 
Святу Літургію співслужили і священники Бучаць-
кої єпархії.

З молитвою за Україну
«У день святих славних і всехвальних первовер-

ховних апостолів Петра і Павла в храмі Святої По-
крови м. Чорткова відбулося урочисте архиєрейське 
Богослужіння, яке очолив преосвященнійший єпис-
коп Павло. Духовенство та парафіяни, молячись, 
просили заступництва за Україну, за нашу Церкву і 
за всіх, хто захищає незалежність та кордони нашої 
держави. Канцлер єпархії митр. прот. Михаїл Лев-
кович привітав архипастиря з тезоіменитством, по-
бажавши довгих років служіння на Христовій ниві. 
Богослужіння завершилось водосвятним молебнем» 
– оповідає офіційний сайт церкви Святої Покрови 
м. Чортків.

Уродини за магдебурським правом
Інтернет-портал Chortkiv.online напередодні Дня 

міста, звернувшись до наших витоків й запозичивши 
почасти видрукуване на сайті «Золота Пектораль», 
«зазирнув» до різних джерел, вмістивши публікацію 
такої тематики. Автори надзвичайно цікавих, нехай 
часом і навіть полярних думок – Ярослав Дзісяк та 
Юхим Макотерський мають на меті дослідити, як 
магдебурзьке право вплинуло на розвиток Чорткова 
та який позитивний досвід від його існування можуть 
взяти теперішні влада і пересічні жителі. З публікації 
випливає: не факт, що Чорткову наразі – 495?..

Прочитувала Наталія КУХТА, 
студентка факультету журналістики Львівського 

національного університету 
ім. І.Франка

 

Ось його зміст: «Уже років із 10 стоїть занедба-
не, вкрай не привабливе, без вікон і дверей при-
міщення колишнього магазину «Політ», що по вул. 

Незалежності. Коли вже хтось його приватизує чи, 
може, зрівняє із землею цей «фантом радянщини»? 
Чому, на що чекає місцева влада? Приїхали, обго-
родили стрічкою, яку наступного ж дня зірвав вітер, 
і все? Виглядає так, наче тут війна була… Для чого 
будувати нові магазини, якщо можна цю споруду 

відновити, дати їй нове життя?.. 
Безгосподарність! А через доро-
гу, біля будинку 88 (на цій же 
вулиці), хтось уже розпочинав 
свіже будівництво (чи то мага-
зину, чи то кіоску). Викопали 
під фундамент, а потім загор-
нули і – все… А тротуар хто 
зробить, хто впорядкує так, як 
було? Чи та яма – то вже на-
вічно?! Хтозна, кому вистачило 
планів розрити тротуари – чи 
газовикам, чи електрикам, чи, 
може, бізнесменам, – а навести 
належний лад опісля вже розу-
му й бажання забракло? І хто 
має подбати про те, щоби до-
вкола було все, як годиться, – 
по-господарськи охайно?..». 

 
Маємо надію (ред.), на цю пу-

блікацію звернуть увагу та від-
реагують представники міської 
влади. Адже ми всі так праг-
немо, щоби в кожному закутку 
Чорткова панувала ошатність… 

Прочитувала Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Нещодавно до редакції нашої газети навідалася 
жінка (жителька вказаного вище села) і мовчки, 
проте з великою схвильованістю простягнула два 
листи (на знімках). 

Ознайомлюємося: «Підозра у шахрайстві! Су-
провідний лист до заяви про кримінальне право-
порушення за ст. 190 ч. 1 ККУ. У Вас існує за-
боргованість в розмірі 140,35 грн за невиконання 
умов Договору про надання телекомунікаційних 
послуг… Це дає підстави підозрювати Вас у шах-
райстві… Підготовлено проект заяви до прокурату-
ри з вимогою порушити кримінальну справу проти 
Вас за ознаками діяння, що має склад злочину… 
відповідно до ст. 190 ККУ максимальною санкцією 
за скоєння шахрайських дій є позбавлення волі на 
строк від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією 
майна…» (датований – 31 травня 2017 р.). 

Отакої! За 140,35 грн жінку, яка отримує мізерну 
пенсію, – у в’язницю?! Та ще й – від 5 до 12 років 
(навіть убивці деколи стільки не відбувають пока-
рання)?! І це при реаліях сьогодення, коли справ-
жні шахраї наживаються на сотні тисяч гривень, 
коли на рівні держави славно-явно відбувається 
злодійство на мільйони?! 

Другий лист (датований – 7 липня 2017 р.) – ще 
більш погрожуючий: «Ваше майно може бути аре-
штовано! Вам було направлено ряд листів-повідо-

млень (ряд визначився одним листом у травні й 
другим – ось цим. – Авт.)… Ваше майно може бути 
примусово реалізоване державою (що їм до міль-
йонних «нечистих» маєтків наших олігархів! – Авт.) 
або приватною виконавчою службою в рахунок по-
гашення боргу… З метою добровільного погашення 
заборгованості сплатіть – 140,35 грн до 25 липня 
2017 р.». 

До слова, обидва листи, як-то кажуть, друком у 
кольорі. Це ж скільки коштів (яких? звідки беруть-
ся?) викидають лише на бюрократичну паперову 
переписку та ще й кольорову… 

Втамувавши хвилювання, жінка розповідає: «З 
половини жовтня 2016 року телефон перестав пра-
цювати, проте я оплатила послугу за увесь місяць. 
Звернулася в Чортківське відділення «Укртелекому» 
щодо усунення несправностей, але до кінця грудня 
– безрезультатно, майстра так і не було. В лютому 
2017-го надійшло повідомлення про заборгованість, 
включаючи абонплату за листопад і грудень. На по-
чатку березня ц. р. я написала заяву про відмову їх-
ніх послуг і відключення телефону. Знаю, що мала 
заборгованість, але ж повинні були зробити пере-
рахунок (не зробили), оскільки майже три місяці 
телефон таки не працював. Не дивлячись на це та 
й отримавши шокуючого листа, 26 червня о 10-й 
год. 15 хв. (є чек) я сплатила «борг». А 6-го липня – 
знову повідомлення з «Укртелекому» про наявність 
у мене заборгованості. Оце ж бо працюють «на со-
вість»?! А 7-го липня, як ви бачили, прийшов уже 
вкрай погрожуючий лист. 11 липня я відправилася 
до начальника Чортківського відділення зв’язку, 
результат – нульовий. Відповідь була така – це не 
в його компетентності, вся інформація базується в 
Головному управлінні ПАТ «Укртелеком» м. Київ і 
Тернопільській філії. Якщо так, то мені слід очіку-
вати ще не одного такого листа чи взагалі – рішен-
ня суду?..». 

Щоби віднайти роз’яснення такої невтішної 
ситуації та допомогти (за проханням) у вирі-
шенні визрілої проблеми, ми (кореспонденти 
районки) направилися в Центр електрозв’язку 
№ 7 Тернопільської філії ВАТ «Укртелеком», 
тобто – Чортківського відділення, що по вул. 
С.Бандери, 38. Щоправда, до начальства нам 
не вдалося втрапити, та достатню відповідь на 
запитання отримали з уст представника відді-
лення, котра саме відповідає за інформаційну 
роботу з абонентами. Не вельми люб’язно, як 
здалося, панянка повідомила про те, що пев-
ний період часу мав місце збій системного 
програмного забезпечення, був припинений 
доступ до телекомунікаційних мереж – це і є 
причина невчасного подання інформації. На 
часі вже все налагоджено, вся інформація за-
фіксована. А втім, запевнила, що більше поді-
бних листів-повідомлень на адресу заявника не 
надходитиме… 

Збій збоєм, та нерви потріпати, погрожуючи 
судовою відповідальністю (фактично за копійки), в 
нашій державі вміють… 

Ситуацію вивчала Тетяна ЛЯКУШ

Підозра у шахрайстві!.. 
Уявіть собі, шановні читачі, що на вашу адресу надійшов лист ось з таким заголовком. Вам – 

законослухняним споживачам – не відомо, за що висувають підозру в шахрайстві. Перша реакція 
– шок (!), інфаркт (особливо пенсіонерам) забезпечений. Ось в таку ситуацію втрапила мешканка 
с. Біла. Та все почергово…

Фантом радянщини…
Днями до редакції від мешканки Чорткова 

надійшов лист із тривожною та стурбованою, так 
би мовити, ноткою.
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Твої герої, Україно

Тієї пори двоє літніх «братів»-місяців лиш збиралися 
потиснути один одному правиці: червень унамірювався 
здавати свої «права», а липень – впевнено перебрати їх. 
Тоді й вирушила група однодумців у, так би мовити, не 
публічну поїздку на схід України, до театру бойових дій 
на Донбасі – абсолютно не афішуючи її. Першочергову 
мету було «розсекречено» аж за два тижні – 12 липня, на 
День міста. Привселюдно – значить публічно…

Поїхали міський голова Чорткова Володимир Шматько, 
його заступник Роман Тимофій, начальник водоканалу Ві-
ктор Гордієнко, ще один працівник міськради Віталій Фик 
(мобілізований в першій хвилі, котрий пройшов Іловайськ 
і т. д) і священик Володимир Заболотний (котрий навідував 
зону АТО чи й не в числі перших, й то не раз) – одне слово, 
разом п`ятеро осіб. Ця ініціативна група вирішила навідати 
наших земляків, котрі наразі служать на Донбасі (а таких не 
менше 30-ти), попередньо обдзвонивши та з`ясувавши їх по-
треби, скоригувавши зі своїми можливостями. Зібрали 80 тис. 
грн: трохи у приватних підприємців (за словами мера, най-
більшу суму – 26 тисяч поофірував Петро Кошик, віднедавна 
власник АТП у Чорткові; 10 тис. – Степан Рубай, унаміре-

ний споруджувати супермаркет «Родина»; 5 тисяч – директор 
ПАП «Дзвін» Василь Градовий, а ще – Володимир Білевич та 
ін.). Ті, хто знав про цю поїздку, долучився дарунками – кон-
сервацією, солодощами: принагідно п. Шматько передавав 
велику вдячність ДНЗ «Золота рибка», Чортківській гімназії 
ім. М.Шашкевича, громадам УГКЦ с. Біла, Сосулівка. 

На ті збірки було придбано 4 генератори, дві бензопили, 
«болгарки», дрельки, два комп`ютери та два ноутбуки, форму, 
берці, інструменти, ключі, воротки, щітки – все, що наразі 
потрібно отим двадцяти семи нашим чортківчанам на війні. 
Тож ініціативній групі випало побувати в 44-й артилерійській, 
в 14-й та 24-й бригадах, об`їхати 11 опорних пунктів і стільки 
ж точок, де служать наші хлопці й дівчата. Хоча зустрілися не 
лише з тими, де планували: «знайшлося» ще й багато вояків 
з району – зі Скородинців, Переходів, Шманьківців та Білої.

 – Ми були там чотири дні, проїхавши 3080 кілометрів, – 
розповідає Володимир Шматько. – Лисичанськ, Новоайдар, 
Бахмут, моє Троїцьке, де я воював. Майорськ – це за шість 
кілометрів від Горлівки, якраз кордон з так званою «ДНР». 
Там стоїть моя 128-ма бригада… Спілкувалися і з горлівськи-
ми людьми…

Не без суму в голосі наш співрозмовник констатує, що во-
лонтерів на фронті нині відчутно поменшало: збайдужіли ми 
чи що? Було багато сліз радості. Мета поїздки – по-перше, 
доставити землякам те, що їм наразі дуже потрібно. А по-
друге (чи, може, й навпаки!) – записати на відеокамеру їх 
привітання з ювілейним (495-м) Днем міста для чортківчан. 
Відтак в самий розпал святкувань продемонструвати той ві-
деозапис на великий екран в парку відпочинку, змусивши 
захоплених забавою містян і гостей встати, посерйознішати 
та візуально пригадати обличчя і змаги тих, хто ціною життя 
в цю мить уможливлює наше дозвілля…

Так і сталось – підсилене ще й виступом присутнього на 
святі Народного Героя України, кіборга «Фазана» Андрія На-
гірного. А ще мер показав нам ось цього прапора Чорткова, 
що на чільному місці в його кабінеті: з автографами-зичення-
ми на ньому наших вояків (кадри, як вони підписуються на 
прапорі, розгорнутому на капоті авто, є у тому відеофільмі). 
До слова, такі прапори вдаровано кожному з наших земляків, 
котрі служать в зоні АТО, – задля їх щасливого повернення…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Чортківщина завжди відзначалася військо-
вими традиціями і бойовою славою. На жаль, 
із-за непоміркованості і недалекоглядності 
попередньої влади, окремих псевдопатріотів, 
після перемоги Помаранчевого Майдану було 
ліквідовано авіаційний полк, роздерибанено 
аеродром. Проте ваша військова частина ви-
стояла, збереглася, розширюється та нарощує 
свою бойову 
потугу. А тому 
мені приємно 
бути тут серед 
бойових по-
братимів та ві-
тати вас із юві-
леєм», – мовив 
О.Барна.

– Багато з 
вас, практич-
но усі про-
йшли АТО, 
інші прийшли 
на контрактну 
службу, розу-
міючи необ-
хідність захис-
ту Вітчизни, 
рідної землі. 
Президент чіт-
ко визнав прі-
оритетним відновлення військової могутності 
країни, щоб протистояти будь-якому агресо-
ру, і відбудова ще однієї військової частини 
у нашому місці тому приклад. Нехай Ангели-
охоронці захищають вас, а Бог оберігає ваші 
родини, особливо за час вашого перебування 
на сході. Молімося за Мир і разом творімо 
Перемогу! – привітав військових народний 
обранець.

– У цей святковий день щиро бажаю вам 
добра та злагоди, міцного здоров’я, щастя і 
благополуччя, життєвого оптимізму, подаль-
ших успіхів у почесній і відповідальній справі 
зміцнення обороноздатності Української дер-

жави. Також, 
користуючись 
нагодою, хочу 
побажати осо-
бовому складу 
військової час-
тини насампе-
ред миру, якого 
так хоче укра-
їнський народ», 
– звернувся до 
присутніх ке-
рівник району 
М.Сташків.

Відтак за вій-
ськову про-
фесійну май-
с т е р н і с т ь , 
зразкову дисци-
пліну, старан-
ність і сумлінне 
виконання ви-
значених за-

вдань, спрямованих на зміцнення обороноз-
датності та підвищення безпеки держави і 
посильну допомогу у ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій, а також з нагоди 50-річчя 
з дня створення військової частини А 1915, 
урочисто нагородив Почесними грамотами: 
майора Сахненка О.Д., майора Хруняка Т.М., 
старшого прапорщика Промчука І.В., старшо-

го прапорщика Луцика М.Я., сержанта Гевка 
С.В., прапорщика Патуляка В.В., солдата Де-
годя А.О. та командира військової частини А 
1915 підполковника Вівсяного А.І.

Військовим будо вручено солодкі дарунки та 
символи України – Державний Прапор і стяг 
національно-визвольної боротьби. 

Також присутні задали представникам влади 
ряд хвилюючих запитань на теми пенсійного 
забезпечення, соціального захисту військових, 
впровадження нових реформ, зміцнення кор-
донів нашої держави тощо.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

А на війні – як на війні. 
І в свята – теж

Подія

У військових – ювілей!
18 липня ц. р. голова райдержадміністрації Михайло Сташків спільно із народним депутатом 

України Олегом Барною привітали військовослужбовців військової частини А 1915, що 
дислокується у м. Чорткові, з 50-ю  річницею з дня створення. 

Не буду повторюватись, про що писав у ча-
сописі «Голос народу» від 14 липня ц. р. за 
№ 28 (публікація «А віз і досі там…»). Нещо-
давно, 16 липня, дізнався, що є відповідний 
Указ Президента України від 22.01.2016 за № 
17 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій 
Української революції 1917-1921 рр.». Кабі-
нет Міністрів України затвердив розроблений 
Українським інститутом національної пам`яті 
План заходів з відзначення 100-річчя подій 
Української революції 1917-1921 рр. та вша-
нування пам`яті її учасників на період до 2021 
року» від 26 жовтня 2016 р. І… Чортківської 
офензиви там немає…

Аналогічний план заходів був затверджений 
ще 12.02.2016 р. головою облдержадміністра-

ції. Про зруйнований Український військовий 
цвинтар і Чортківську офензиву – ні слова…

Такий же план заходів затвердив своїм роз-
порядженням 22.02.2016 року і голова Чорт-
ківської райдержадміністрації. І знову те саме 
– ні про цвинтар, ні про офензиву. Нічого 
конкретного – «провести», «оформити», «за-
безпечити», «вжити заходів»… 

Але ж є солідний склад організаційного ко-
мітету з підготовки та відзначення в районі 
100-річчя подій Української революції 1917-
1921 років.

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
член Національної спілки краєзнавців 

України

Стурбовано

О Боже! Як так може бути!?



(Закінчення. Поч. у № 28 (8629) 
від 14 липня 2017 р.

Окрилені піснею і танцем, у партитурі 
життя вони завжди були поруч, як два 
крила, що підносять у небосинь птаха 
до осяяної сонцем високості. 

…Молодь бігла на танцювальний 
для праці – щоденної, копіткої, на-
полегливої, яка на концертах вили-
валася вдячними тривалими оплес-
ками шанувальників. 

Коли Марія Максимівна пішла, зда-
валось би, на заслужений відпочинок, 
Микола Сергійович все ще залишав-
ся, так би мовити, в строю. Керівники 
ансамблю змінювалися один за одним: 
Олена Чашкіна, Михайло Польовий, 
Станіслав Майстренко, Наталія та 
Володимир Гудови, Григорій Момот. 
Деякі з них, у силу своєї молодості, 
вирішили зробити якийсь ідеальний 
«молодечий» ансамбль, тому багато 
(старших за віком) танцюристів «від-
сіялося». В результаті цього з більш як 
із тридцяти учасників у ансамблі за-
лишилося лише десятеро (п’ять пар). 
Одним словом, ансамбль відживав… І 
раптом – починав розквітати, коли до 
нього поверталася його «мама» – Ма-
рія Максимівна Чайка. Більше сотні 
хлопців та дівчат різного віку зуміла 
зібрати вона довкола себе. Такий та-
лант був лише в неї. Зароджувалися 
нові постановки – буковинський «Го-
лубар», закарпатський «Гуцульський», 
знаменита «Скородинська полька», 
«Полька-половинка» (записана у Зви-
нячі), «Каперуш» і багато інших із 
місцевого фольклору… На «ура» йшов 
мадярський танець «Понтозоо», який 
танцювали троє найздібніших хлопців.  

У вихорі танцю змінювалися деся-
тиліття: 50, 60, 70, 80, 90-ті роки…

Бистрою течією пливло життя, а 
Чайки на диво всім залишалися мо-
лодими, енергійними, залюбленими в 
свою працю. Весела вдача, непосидю-
чість, простота у спілкуванні, постій-
ний творчий пошук додавали подруж-
жю неймовірно вишуканого присмаку 
їхній бурхливій мистецькій діяльності.  

Танці Чайки вирізнялись з-поміж 
постановок інших хореографів осо-
бливим, притаманним лише їй почер-
ком – життєрадісністю. Коли ми ви-
літали на сцену в молдавському танці і 
ще за лаштунками починали викрику-
вати: «Хая верті бу-су-йо!» (навіть не 
знаючи, що воно таке), то це був отой 
справжній сценічний кураж, запал! 
Із усмішками пригадуємо: деколи на 
репетиціях ми були такими, як дика 
орда, і Чайка всім нам давала «джо-
су», вимагала зосередженості й чіткос-
ті, ще й по плечах могла дати, щоби 
завжди тримали осанку; жартівливо 
викрикувала: «Конторки «убрать»! 
Усмішки – до вух!».

Нещодавно я мала змогу перегля-
нути ексклюзивний відеозапис (його 
люб’язно дали мені діти (уже в літах 
поважні люди) Чайки – В’ячеслав і 
Людмила; вони, до слова, поділили-
ся й раритетними фото зі сімейного 
архіву). Фільм, направду, повернув 
мене в юність: 1999 рік – урочисте 
відзначення 50-річного ювілею тан-
цювального ансамблю «Чайка». Зле-
тілися «чаєнята» звідусіль. На сцені – 
учасники ансамблю різних поколінь. 
І вони – такі ще браві, повні сил і 
снаги – Марія Максимівна та Мико-
ла Сергійович. Їхні серця, як завжди, 
мелодійно виспівували в унісон со-
нячну сонату творчого життя. Дзвін-
коголосою піснею поринула в спогади 
Марія Максимівна, а невтомні руки 
вже доволі поважного віку Миколи 
Сергійовича знову пестили клавіші 
старого друга-баяна. Почуття словами 
не передати, літа не на осінь (як у піс-
ні), а на весну повернули. Енергійна, 
усміхнена вирує запальна молодість, і 
сивочолість не підвладна тому запалу. 

Зі спогадів сина В’ячеслава та неві-
стки Людмили: «Вони були трудого-
ліками. Робота завжди – на першо-
му місці. Репетиції (кількагодинні, 
напружені) проходили і в будні, і в 
свята, особливо перед конкурсами чи 
фестивалями. Мама їздила по селах 
району, вивчала місцевий колорит, 
випитувала у старожилів, які танці 
вони танцювали, які рухи пам’ятають; 
все це записувала, замальовувала, під-
бирали з батьком музику і творили та-
нець чи пісню. Особлива увага приді-
лялася костюмам; часто мама їх шила 
сама (і це вона вміла), фантазувала 
над кожним елементом, щоби сценіч-
не вбрання було бездоганним, вишу-
каним і відповідало місцевому етносу. 
Завжди про всіх, як про рідних, так 
і про учасників ансамблю, піклува-
лася Марія Максимівна, проймалася 
їхніми проблемами, допомагала. Для 
сина В’ячеслава (як розповідала п. 
Людмила) будинок культури був дру-
гим домом. Після школи біг відразу ж 
на репетицію. Міг повторити кожен 
танцювальний рух, який вивчали. 
Проте танці – то не його; змалечку 
цікавило судномоделювання. Й досі, 
будучи вже десятки літ на пенсії, всю 
красу в квартирі він творить своїми 
руками. А моделі суден – це його 
гордість, його дітище. І внучку (нашу 
донечку) Аллу (до речі, вона також 
танцювала в ансамблі) допомогли ви-
ростити, виховати; і правнукам усю 
свою любов віддавали. У сім’ї ніко-
ли не було непорозумінь. Мистецтво 
панувало в усьому, як у роботі, так 
і в родинних стосунках. За творчу, 
самовіддану працю, спрямовану на 
розвиток хореографічного мистецтва, 
Марія Максимівна отримала почесне 
звання «заслужений працівник куль-

тури України», нагороджена Почес-
ною Грамотою Президії Верховної 
Ради УРСР, орденом Трудового Чер-
воного прапора, медаллю «За трудову 
відзнаку», значком «Відмінник народ-
ної освіти». У неї більше сотні різних 
нагород, Дипломів, Почесних грамот 
і подяк». 

На жаль, це вже спогади, лише 
спогади… Ось кілька фрагментів із 
них про незабутні часи молодості від 
учасників танцювального та вокаль-
ного ансамблів: Галини Мироненко, 
Михайла Кіманчука, Валерія Гонта-
ря, Ядвіги Падалки. 

«Марія Чайка – яскрава особистість 
нашого міста і району. Вона зі своїм 
ансамблем танцю прикрашала всі кон-
церти, фестивалі не лише Тернопілля. 
Коли у місті відбувалися демонстрації 
(ще за «союзу») з прапорами, квітами, 
кульками, то вони завжди  завершува-
лися виступом танцювального ансамб-
лю. Ось одного разу, пригадується, вже 
начебто демонстрація завершується, 
люди почали розходитись, але раптом 
хтось із натовпу гукнув: «Стривайте, 
вже Чайка зі своїми вийшла!»… За-
вжди бурхливими оплесками зустріча-
ли учасників танцювального колекти-
ву. Адже ансамбль «Чайка» – лауреат 
всесоюзних і республіканських фести-
валів самодіяльного мистецтва – був 
відомий і славився не лише в Україні, 
а й за її межами»…

«А як Марія Максимівна вчила нас 
любити сцену! Ось ми за лаштунка-
ми, такі «хуліганисті», збуджені, не 
підтягнуті. Та вмить – крок на сцену: 
сяючі обличчя, усмішки, всі, як один, 
– підтягнуті, стрункі. Сцена була для 
нас святом! Дуже багато нам дав тан-
цювальний. Мистецький вишкіл за-
лишився на все життя»… 

«Завжди захоплювали атмосфера 
репетицій, відносини між учасниками 
і, звичайно ж, вражала енергійність 
самого керівника колективу. Марія 
Максимівна дуже вміло організовува-
ла заняття. Новачків завжди ставила 
з досвідченими у пару. Будучи вже в 
поважному віці як для хореографа, 
при потребі могла сама продемон-
струвати будь-який рух. Її вимогли-
вість сприймалася як належне. Марія 
Максимівна вміла організувати як 
буденну працю, так і відпочинок для 
усього колективу»…

«Дуже любила спів Максимівни. 
Коли ми не встигали переодягнутись, 
вона заповнювала паузу на сцені піс-
нею у власному виконанні. І звичай-
но ж – під акомпанемент Миколи 
Сергійовича. Чайки були рідними 
для всіх, кому пощастило множити 
мистецтво під їх орудою. Колись, ще 
у далекому 1949-му, завітало молоде 
подружжя до нашої оселі (що на вул. 
Б.Хмельницького) й  одразу так до 
душі припали ці люди, що до сьогодні 
ту зустріч пам’ятаю. «Дівчинко, при-
ходь до нас у самодіяльність, – звер-
нулася до мене Марія Максимівна, 
– навчимо і співати, і танцювати…». 
Ось так я і опинилася в будинку куль-
тури. Брала уроки вокалу в Чайки. 
Відповідні програми за текстом і сю-
жетом підбирала і навчала нас (юних 
вокалісток) людина з великої букви – 
Марія Максимівна. Вона допомагала 
кожному, хто потребував підтримки й 
поради; працювала для людей, дава-
ла хорошу путівку в життя. Уже коли 
важка хвороба прикувала Марію Чай-
ку до ліжка, дуже хвилювалася вона, 
чи працює її рідний колектив, яким 
керувала понад 60 (!) років. А коли 
дізнавалася, що ансамбль й досі три-
має виставлений нею високий рівень 
майстерності, то хвороба наче відсту-
пала… Так до кінця життя жила Ма-
рія Максимівна своїм дітищем – на-
родним самодіяльним танцювальним 
ансамблем «Чайка», названим на її 
честь. Згасла свічка моєї юності»… 

Покинула Марія Чайка цей світ 
2001 року, вже рік, як відійшов у ві-
чність Микола Чайка. Та люди мис-
тецтва не вмирають, вони стають 
легендами рідного краю, легендами, 
яким віддають уклінну шану і вдяч-
ність нескінченними оплесками.    

  Тетяна ЛЯКУШ
На фото – поміж 

Марією Максимівною та Миколою 
Сергійовичем – син В’ячеслав. 
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Спадщина

Славетні постаті

Мистецькі два крила – ЧАЙКИ

Як зауважив, мабуть, прискіпливий читач, 
у попередньому номері «Гн» було пообіцяно 
переповісти досі мало поширену легенду 
Чортківського замку – про нев`януче 
кохання доньки власника фортеці Амалії та 
охоронця замку Гната. Чимало в ній трагіки 
й водночас оптимізму...

Давним-давно 
жила у замку ді-
вчина на ймення 
Амалія — донь-
ка господаря цих 
володінь. Була 
настільки вродли-
вою, що від на-
речених не мала 
відбою. Але серце 
її належало одно-
му — захиснику 
замку Гнату. Та 
батько дівчини 
хотів, щоб її шлюб 
став вигідним для 
сім`ї. Тож закоха-
ні щоночі потайки 
зустрічались біля 
закинутої криниці 
на території зам-
ку. 

Одної зоряної ночі приїхав Гнат зі священ-
нослужителем, котрий погодився без благо-
словення батьків повінчати закохану пару. 
Святий Теофілій вибрав для цього особливу 
ніч повного місяця всередині літа. Тільки-но 
розпочалася церемонія, як несподівано зоряне 
небо затягнулось хмарами, у повітрі відчува-
лась напруга і запах свіжої крові. На замок на-
ступали турки. Оборонці кинулись на захист 
замку – на вежі, бійниці, закривати ворота, та 
лиш Амалія з Гнатом стояли разом непохитно, 
дочікуючись завершення церемонії вінчання. 
А батько, котрого розбудив сигнал тривоги, 
побачивши струнку постать своєї доньки обіч 
з молодим воїном і монахом, що проводив 
церемонію, відразу кинувся до неї. Та натовп 
захисників фортеці був настільки великим й 
щільним, що поки розлючений батько дістався 
колодязя, біля нього залишився лише свяще-
ник... Усіх, хто знаходився в замку, взяли в 
полон, але Гната та Амалії серед полонених 
не було. Востаннє бачили пару біля глибокої 
замкової криниці. 

Відтоді молоді й закохані жителі міста віри-
ли: якщо кинути монету в замкову криницю, 
то ніщо їх не розлучить – ні час, ні війни, 
ні незгідні з коханням родичі. Тому з давніх-
давен закохані пари кидали монети в пам’ять 
про безсмертне кохання Гната та Амалії. Не 
злічити тих, хто за сотні років кидав монети, 
бо поголос про цю криницю полинув далеко 
за межі міста. З часом почали ширитися роз-
повіді про скарби на дні, тож були й такі, хто 
прагнув збагатитись, пірнаючи у криницю за 
скарбом. Містичні охоронці скарбу-кохання 
не відпускали їх назад, адже скарби могли здо-
бути лише по-справжньому закохані. 

Що ж насправді сталося із Гнатом та Ама-
лією? Ніхто не знає точно, відомо лише одне 
— їхня любов палала до останнього подиху. А 
святого Теофілія бусурмани замурували в од-
ній зі стін. Дотепер розповідають відвідувачі 
замку, що людям з добрим серцем та вірою 
в кохання раз на рік відкривається таємни-
ця взаємності, закоханим парам даруєть-
ся незгасимий вогонь в серці, а злим людям 
з`являється привид святого Теофілія…

 Ось така легенда. Втім, вона має продовжен-
ня: адже за традицією на дереві  (звичайному 
горіхові!), що виросло на місці висохлої криниці, 
закохані пари в`яжуть міцним-міцним вузликом 
стрічки.

Підготувала Наталія КУХТА, 
студентка факультету журналістики 

Львівського національного університету 
ім. І.Франка

Те кохання 
поглинули віки…
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Жнива-2017Прекрасна пора року – літо 26 липня 2017 року. 
Директор ПСП «Ягільниця-В»

Василь Михайлович ВИСЛОЦЬКИЙ 
урожай збирає і своє 50-річчя зустрічає.

Не сумуйте, гордіть-
ся літами – не даремно 
прожиті Вами. З батьків-
ським благословенням: 
спеціалістом став, сім’ю 
придбав, хату побудував, 
двох діток зростив і ді-
дусем став. Бажаємо Вам 
здоров’я міцного, ду-
шевного спокою, миру і 
злагоди у Вашому домі, 
в справах – мудрості та 
виваженості. Щоб поруч 
з Вами дружина цвіла, 
щоб діти здорові й щас-
ливі були, з десяток вну-
ків й правнуків діждатись, щоб добре ся мали 
й нам допомагали. За працю, знання, людяність 

Вашу, за серце небайдуже, за паї, за-
везені нам вчасно, ми щиро дякуємо 
Вам і просимо опіки від Господа Бога 
на многії благії літа.

Пайовика села Ягільниця.

Вітаємо вчителя Ягільницької загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів – шановну 

Оксану Ярославівну ОНИСЬКІВ 
з Днем народження, який вона святкуватиме 

24 липня ц. р.
За Вашу працю, наполе-

гливість і вдачу, за щире сло-
во, за вміння доносити на-
шій малечі любов до науки, 
повагу до батьків ми щиро 
дякуємо Вам, першій вчи-
тельці наших дітей. Бажаємо 
душевного спокою, щоден-
ного святкового настрою, 
надалі горіти бажанням вмі-
ло навчати своїх улюблен-
ців-школярів. Здоров’я Вам 
міцного, щастя безмежного, 

радості від дітей, любові та підтрим-
ки від чоловіка та родинного затишку. 
Хай Матінка Божа Вашу родину охо-
роняє, а Господь Бог опікується Вами.

З повагою батьки та Ваші учні – 
вихованці 2-го класу.

А тут, в урочищі Біля Вежі по-
близу Коцюбинчиків, лиш поми-
нувши придороджну посадку, ми 
спершу угледіли два візки для жа-
ток. А відтак зачули, як нам ви-
далось, радісний гул працюючих 
двигунів. Ту мелодику розносили 
ланом два потужні зернозбираль-
ні комбайни Claas Lexion – від-
повідно 570-ї та 670-ї (новішого 
покоління) модифікацій. Отой, 
«молодший» (адже придбаний 
цьогоріч), що різниться форма-
цією бункера й за кермом котро-
го Іван Захарків, як виявилось, 
вийшов на свої перші жнива. А 
іншого впевнено провадив ланом 
Тарас Готвальд. 

– У Сокиринцях молотить яч-
мінь ще один комбайн, – при-
нагідно інформував п. Кіндзер-
ський. Бо загалом на цьому 
відділку, окрім двох Claas-ів, ще 
два John Deere-и (окрім того, на 
території, що при в`їзді до Босир, 
ми угледіли на лінійці готовності 
іншу наявну там техніку, що нині 

дочікується свого, а на зиму «пе-
ребирається» до ангара). 

Над полем напинали небо 
пружні вітри. І – яка милість для 
ока! – в такт тим подувам просто 
таки видовищно лягав на крило 
розкішний лелека, творячи апо-
феоз жаданого вінця хлібороб-
ських трудів. Ми й поцікавились 
у керуючого, в котрого за плечи-
ма двадцять літ хліборобського (й 
водночас управлінського) стажу, 

що для нього 
жнива. «Кожна 
пора має своє, 
– почули, – і 
посів, і жнива. 
Хоча… Звісно 
ж, це – підсум-
ки року, кож-
ного дня праці 
землероба, ко-
трий, як відо-
мо, рік годує», 
– трохи по-
ф ілософськи 
відповів Ігор 
Степанович. 

Агроном же 
відділку, Ігор 

Бодонь, на чиєму трудовому ка-
лендарі теж два десятки літ, на 
пропозицію охарактеризувати 
перший жнивний день мовив: «Як 
на перший – цілком нормально. 
Повинні вийти на прогнозова-
ну врожайність – по три тонни 
з гектара. Поки що зазбируємо 
оці окремі невеличкі площі, до 
основних ще не приступали, бо 
ріпак трохи вогкуватий. Спрацьо-
вує фактор погоди – лиш трохи 

сильнішого вітру – і 
зерно посиплеться, в 
такому разі можли-
ві непередбачувані 
втрати».

Тим часом в затін-
ку розлогих диких 
черешень дочікува-
лась свого вантажів-
ка – авто німецького 
виробництва DAF, 
водій котрого, Борис 
Ляхоцький, прогу-
лювався обіч. На ту 
пору – після третьої 
пополудню – вна-
слідок здійснених 
двох ходок ним вже 
було відтранспорто-
вано до перемельно-
переробного цеху в 
Білобожниці  понад 
60 тонн зерна ріпаку.

І ось вона, найвища мить бла-
женства: над «дафівським» ку-
зовом схилились два рукави. 
Заструменіло зерно з бункерів 
відразу обох комбайнів. Й те ви-
диво (пощастило таки нашому 
журналістському братові!) трива-
ло десь до 5-ти хвилин – не біль-
ше. Що то значить – новітня тех-
ніка! А відтак степові «кораблі» 
знову попливли ланом, зостав-
ляючи позаду себе немов легень-
кий туман, розсіваючи слабким 
віялом на ґрунт, на зрізану стер-
ню наліт подрібненої соломи. 
«Згодом ті рештки приорються 
чи передискуються – словом, за-
роблятимуться в ґрунт, послужать 
ще й органічними добривами», – 
підсумував І.Кіндзерський. 

Жнива. І в «Довірі» знову  за-
функціонувала грань довіри – 
між землею-годувальницею й 
селянськими руками, мізками, 
серцями…  

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Лелека над комбайнами
Минулої п`ятниці в «Довірі», де директором молодий енергійний керівник Олег Войцишин, лиш 

стартували жнива. І нам пощастило втрапити до тих перших скошених загінок – щоправда, наразі 
лиш озимого ріпаку. А ще, за словами керуючого Босирівським відділком ПАП Ігоря Кіндзерського, 
тоді ж розпочали молотити й озимий ячмінь – лиш на інших площах.

Педагогічний колектив Ягільницької ЗОШ І – 
ІІІ ступенів щиро вітає з ювілеєм 

колегу по роботі 
Оксана Ярославівну ОНИСЬКІВ.

Ваш ювілей – це мудрості 
пора. Хай буде вдосталь і в 
житті, і в долі здоров’я, щас-
тя, злагоди, добра, добробу-
ту та щирої любові. Нехай 
весна Тобі дарує квіти, а те-
пле літечко удачу принесе, 
гаряча осінь здоров’ячком 
наділить, зима холодна за-
морозить все лихе. Бажаємо 
радості, удачі, щастя – не 
такого, як сонце, бо сонце 
пече, не такого, як річка, бо 
річка тече, не такого, як вітер, бо вітер 
гуляє, а такого, як небо, бо небо без-
крає. Хай Матір Божа Тебе охороняє, 
Ісус Христос здоров’я посилає.

18 липня відсвяткувала 
свій ювілей – 90-річний 

День народження 
жителька с. Біла

Анастасія Іванівна ХМЕЛИК.
Дорогенька сестричко 

Настуню, я і мої діти щи-
росердечно вітаємо Тебе з 
ювілеєм. Бажаємо добра, 
злагоди і миру в Твоїй осе-
лі. Ми просимо в Бога для 
Тебе здоров’я міцного, по-
ваги – від людей, любові 
– від дітей, онуків і прав-
нуків. Хай щастя і радість 
приносить Тобі кожна хви-
лина життя. Твій ювілей – 
це підсумок життя. Ти для 
мене не просто сестричка, Ти для мене і нянеч-
ка, і вихователька, і порадниця. Ти вмієш під-
тримати, допомогти, порадити. Ти сієш радість, 
щастя, світло і добро. Завжди привітна і щира 
душею. Ми любимо Тебе і гордимося, що Ти у 
нас є. Бажаю жити в силі і здоров’ї ще багато літ. 
У Бога прошу для Тебе опіки і ласки.

З глибокою повагою – сестра 
Ганна та її діти з сім’ями.
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7Зворотний зв’язок

До тамтешньої сільської ради ми до-
бралися під самісінький полудень. Й то зі 
стовідсотковим переконанням, що там на 
нас такої гарячої пори (якраз на маківоч-
ці літа, коли сонце в зеніті) ніхто не че-
кає. І – помилились. На щастя. Бо ті, хто 
прийшли, – направду щирі й віддані ша-
нувальники «Голосу народу», з надією й 
сподіваннями на силу друкованого слова. 

Селяни (в переважаючій більшості се-
лянки) відразу схвалили мету такої зустрі-
чі: «Про наше село є що писати, бо воно 
забуте всіма на світі!». «Бо в нас ще від 
лютого нема автобуса, хоч би два рази на 
тиждень ходив! – то переконливо секре-
тар сільради Галина Величенко. – Це – 
ще болючіше, як дорога. Бо дорогою хоч 
тою їдеш, як є чим, а як нема, то що з тої 
дороги?!». «Люди – самі пенсіонери: ліки 
– треба, до поліклініки чи лікарні – тре-
ба, – потверджувала вчителька з півсто-
літнім стажем Марія Бандола. – Дорога 
і автобус – то в нас на першому місці, 
найголовніше! Хоч би шматочок тої до-
роги – від Коцюбинчик та й до Босир…». 

Відтак спохопилися ще одним болю-
чим болем: в Босирах зовсім немає світ-
ла. На вулицях, звісно. Про небезпеку, 
що чатує через це (не кажучи вже про 
незручність), пристрасно мовила Надія 
Величенко – ще один педагог з довголіт-
нім стажем, колишня директорка Коцю-
бинчицької школи і навіть навчителька 
присутніх отут, на зустрічі, осіб: завіду-
вачки місцевого ФАПу Ганни Кульчиць-
кої, Босирівського сільського голови 
Богдана Величенка… Почала розповідь, 
а відтак її підхопили й інші: не так дав-
но заселилися, було, в одну з пустуючих 
хат троє вчорашніх «зеків» та й пішли по 
селу попід хати просити їсти. Добре, що 
хтось зателефонував на 102 і тих забрали. 
Збитків наробити «гості» не встигли – на 
щастя. А якби?

Війт «у тему» пояснював: потрібно ви-
робляти нові технічні умови на освітлен-
ня села, складати новий кошторис (бо 
давні документи вже не відповідають іс-
нуючим розцінкам). Погоджувався: так, 
конче потрібно засвітити хоча б кілька 
лампочок!.. Місцева фельдшерка годила-
ся чи не найпершою, бо кому ж, як не 
їй, випадає найбільше поночі ходити на 
виклики?

Воно й справді: мешканці – переваж-
но пенсіонери. Наразі зареєстровано 121 
особу. Обійсть у селі 107, проте житлових 
всього 38! Дітей – від народження й до 18 
років – лише десятеро. Щоправда, цей 
рік таки «ужинковий»: має село одне на-
родження. Аж три роки тому народилося, 
було, двоє діток, а потому підряд – ні-
кого. Весілля очікується у вересні – то 
значна подія для Босир. Бо останнє за 
ліком, пригадали, було півтора року на-
зад. А перед тим – ще 2006-го…

Школи в селі нема, садка – теж (при-
міщення стоїть пусткою, а колись, ка-
жуть, аж сорок діток туди ходило, й то 
більшість – в ясельні групи). Наші спів-
розмовниці пригадували, як отут, де нині 
сільрада, була колись (до 1977 року) по-
чаткова школа, ще раніше – навіть се-
мирічна, на всю округу: крім Босир, ще 
й Сокиринці, Коцюбинчики, Дубівку 
сусіднього Борщівського району.  А те-
пер що? Навіть у Коцюбинчиках, в там-
тешній ЗОШ І – ІІ ступенів, наразі лише 
…38 учнів. Вся соціальна сфера Босир 
– то ФАП, клуб, бібліотека. Найприкрі-
ше – село не має жодної крамниці. «Як 
же так?» – запитуємо людей. Бо ж, по-
годьтесь, прикро без найнеобхіднішого. 
«Невигідно, – кажуть, – нікому трима-
ти магазин. Бо виторг не окупить навіть 
затрати на доставку продуктів…». «Інша 
справа в селах, де більше сімей, є молодь, 
– пояснює сільський голова. – Там і за-
пити більш різносторонні, і виторг суттє-
віший. А в нас що – самі бабусі…».

А що ж хліб насущний – звідкіля він? 
«Печуть», – усміхаються нам працівниці 
сільради у відповідь. Дивуємось: а як же 
старші віком, може, вже не годні? «О! – 
лиш змахує рукою секретарка п. Галина. 
– Старші якраз і печуть, де ви виділи, 
щоби молоді дуже охочі до того були?». В 
один голос годяться, як доладно 84-літня 
війтова мати хліб пече, сусідам роздає. А 
так взагалі-то разом з поштою тричі на 
тиждень хліб привозять – як і будь-що, 
коли замовити. То все через сестру мило-
сердя від Терцентру з Чорткова йде, котра 

стареньких обслуговує. Чи багатьох? – за-
питуємо. «Та тут всіх можна доглядати!» 
– констатують жінки весело-невесело. Бо 
ж направду: найстаршій мешканці села, 
Стефанії Стафанюк, – 86 років.

Ми цікавились, чому все-таки Бо-
сири, що за назва така? Почули від 
Г.Кульчицької, що то, мовляв, з тюрк-
ської (адже було там колись поселення 
татарське чи то турецьке – село «родом» 
з 1785 р.) «басір» – яр або ж рів (недар-
ма мало прилучений хутір Рови). Бо ж 
місцина і справді така. Від того й пішли 
Босири, тому й річка Босирка. А в пері-
од поміж 1964-1993 рр. називалось село 
Вересневим – на означення вікопомної 
події «золотого» вересня, що приніс «за-
хіднякам» «рай» зі сходу. В селі та й поза 
ним – багато пасовиськ. «Пасти є де, та 
нема кому» – невесело погоджувались з 
нами співбесідники. Наразі притриму-
ється в селянських господах 23 корів – то 
десь на десяток дворів. Ми й запитали, де 
численніше. За приклад почули родину 
Величенків (то чи не найрозповсюджені-
ше прізвище в селі) – Богдана та Ганни, 
чия донька, Ольга Власюк, бухгалтером  
у сільраді. Доглядають ті господарі двоє 

корів, двоє телят, мають ще й кобилу.
Земельні паї там орендує ПАП «До-

віра»: відділок агропідприємства грома-
диться одразу на в`їзді до села і нара-
зі слугує за його окрасу. Хоча є в селі 
й один помітний одноосібник – Петро 
Мельничук, бо зібрав до купи кілька паїв 
своєї родини, а ще – городи, разом десь 
до 20-ти гектарів. Його чепурна садиба 
– відразу біля церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці, котрій добігає 111 літ. 

Дізналися ми й від війта, і від селян: 
орендарем (тобто ПАП «Довіра») у Боси-
рах задоволені. Аякже, «мають бабки по 
12 кірців хліба, по мішкові цукру, на Но-
вий рік чи свята – по курці» (таку інфор-
мацію видав «на-гора» сільський голова). 
«Довіра» забезпечує підвезення босирів-
ських учнів до школи в Коцюбинчики, 
допомагає і сільраді, й сусідньому ФАПо-

ві з опаленням і не тільки. А як з очіку-
ваною децентралізацією? – хотілось нам 
почути, в котрій громаді бачать себе за-
втра босирівчани? Богдан Величенко від-
разу мовив: «До Коцюбинчиків». Як вия-
вилось, це в намірах таке бачення, проте, 
як розтлумачила секретар Г.Величенко, 
хочеться, та не зможеться: адже всі ра-
зом – Кривеньке, Васильків, Коцюбин-
чики, Зелена, Сокиринці й Босири не 
набирають за чисельністю населення 5 
тисяч осіб. Тож і розмірковували гуртом: 
до Колиндян – зле, бо неблизький світ, 
може б, хоч до Пробіжни… Подейкують, 
мовляв, селяни про сусідні Бурдяківці 
(туди – лише 3 кілометри) та ще й «вони 
нас хочуть». Там і освітлення є, й автобус 
Босирам обіцяють сполученням Борщів 
– Гусятин. Босирівчани раді б приста-
ти зі своїм «посагом» – млином. Не без 
втіхи розповідали нам, яка то прекрасна, 
цілком відповідна споруда, покладена ще 
в 20-30-ті роки минулого століття двома 
земляками, що заробили, було, гроші в 
Америці та й до села повернулися. Нині 
той млин – майнові паї, діючий, одна-
че потребує сучасного обладнання. Якби 
зацікавленого господаря, то б на цілий 

куток млин ще й який би був!
Пройшлися ми, проїхались селом. До 

ФАПу зазирнули, на автобусну зупинку, 
що теж не без допомоги «Довіри» там 
постала. Нонсенс: дочекатися б зупинці 
автобуса… До обійстя родини Польових 
– Андрія й Мар`яни, котрі кілька років 
тому до села, де корені глави сім`ї гро-
мадяться, з Одещини перебралися, загля-
нули, де їх синочки – Захарко й Іванко 
трудилися (що й казати – мо-лод-ці!). 
Ста-ре-е-нь-кий (!) клуб знадвору по-
бачили, а під ним – рядочок давніх те-
атральних стільців. Церквою, що вже на 
пагорбі, милувалися, на опорядження 
котрої селяни щедро поофірували. А поза 
храмом – сільський цвинтар і, як твер-
дить війт, в Босирах проблем з місцем на 
поховання не виникає й надалі не вини-
катиме: населення мало, а простір – хоч 

куди! 
До слова, поміж спорудою колишнього 

дитсадка та сільради коня угледіли – на 
випасі. Виявилось, то – війтів гужовий 
транспорт, на возі, ним запряженому, 
сільський голова на місце праці доби-
рається (дівчата-сільрадівки піджартову-
вали «в тему»: мовляв, до коня лиш їх 
начальство й доробилося!). Про заробіт-
чанські «вояжі» селян запитували: четве-
ро чоловіків, виявляється, і їздять – хто 
«на чехи», хто до Польщі. А жінок-догля-
дальниць, щоб до Італії там чи Іспанії, то 
нема такого віку. 

Про селянські уподобання заговорили, 
було. Про знатних вишивальниць, ска-
жімо. «Уже й не бачать, аби вишивати!»  
– почули. А поміж пасічників знана – 
вже згадувана п. Надія Величенко, котра 
має одну бджолосім`ю і ревно її доглядає 
(жінка й нам до редакції залюбки слоїчок 
меду з босирівських лип спрезентувала). 
Не могли не минути домівку знатного 
в минулі часи комбайнера-орденоносця 
Омеляна Кіндзерського – та розповідь 
очікується в наступних публікаціях «Го-
лосу народу». І ще – кулінарними ре-
цептами поважних господинь цікавились 
ми, маючи на меті оголошення конкурсу 
в газеті. «Розкрутили» на те двоє босирів-
ських жінок. Отож, дожидайтесь…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

День газети

Через яр, через рів доберемось до Босир
Хочете придбати добротний газифікований будинок за сміховинну ціну – $ 1-2 тисячі? Тоді вам – до Босир. Щоправда, це село «заблукало» аж за 47 

(!) км від Чорткова, проте ж, приміром, до залізничної станції Гусятин звідтіля – лише 8…



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 
Новини 
06.25, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 22.20 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017 
09.10 Всесвiтнi iгри. 
Ролерський спорт. 
Артiстiк 
09.35 Всесвiтнi iгри. 
Ролерський спорт. 
Танець 
10.25 Всесвiтнi iгри. 
Сумо. Фiнали 
11.45 Всесвiтнi iгри. 
Хайлайтси 
12.05 Всесвiтнi iгри. 
Роликовий спорт. Роуд, 
200 м., ж. Фiнал 
13.30 Всесвiтнi iгри 
Пуерлiфтинг, ж. Фiнал 
15.30 Перша шпальта 
16.00 Всесвiтнi iгри. 
Спортивна акробатика. 
Пари. Фiнал 
17.10 Всесвiтнi iгри. 
Стрибки на батутi, чол. 
Фiнали 
20.35 Всесвiтнi iгри. 
Хайлайтси А 
21.30 Всесвiтнi iгри-2017. 
Студiя 
22.40 Всесвiтнi iгри. 
Найцiкавiше 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.10 «Чотири весiлля - 3» 
10.35 «Чотири весiлля - 4» 
11.55, 13.20, 14.45 
«Мiняю жiнку - 3» 
16.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.15, 21.20, 22.20 Т/с 
«Хазяйка» 
23.25, 01.45 Х/ф «Голоднi 
iгри. Переспiвниця» (16+) 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.20, 13.30 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Торкнутися 
неба» 16+ 
11.10 Х/ф «Арифметика 
пiдлостi» 16+ 
15.15 «Чекай на мене» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.40 Т/с «Райськi 
яблучка» 
23.25 Т/с «Варенька» 
 

ТТБ
06.45 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «Живi сторiнки» 
09.15 «Загубленi у часi» 
09.30 «Влада таланту» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
12.15 «Мамина школа» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для 
батькiв» 
18.00 «Мандри Великим 
Лугом» 
18.15 «Азбука смаку» 
18.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «День-як мить...» 
19.45 «Просто неба» 
20.00 «Там, де ти 
живеш» 
20.30 «Смiємося - не 
здаємося» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Лiттерра» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
06.45, 09.15, 10.45 
Бадьорий ранок 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.45, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.30, 00.55 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
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Програма телепередач8
25 липня, вівторок 26 липня, середа 27 липня, 24 липня, понеділок

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 
Новини 
06.25, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 22.05 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017 
09.15 Всесвiтнi iгри. 
Фiстбол. Пiвфiнали та 
фiнали 
10.35 Всесвiтнi iгри. 
Корфбол. Бронзовий 
матч 
11.40 Всесвiтнi iгри. 
Вейкборд. Фрiстайл. 
Фiнали 
13.30 Всесвiтнi iгри. 
Пауерлiфтинг, важка 
категорiя. Фiнали 
15.50 Всесвiтнi iгри 
16.30 Всесвiтнi iгри. 
Воднолижний спорт. 
Слалом. Фiнал 
17.30 Всесвiтнi iгри. 
Карате. Кумiте. 
Бронза 
18.15 Всесвiтнi iгри. 
Воднолижний спорт. 
Трюки. Фiнал 
19.30 Всесвiтнi iгри. 
Карате. Кумiте. 
Золото 
20.00 Всесвiтнi iгри-2017. 
Студiя 
21.30 Всесвiтнi iгри-2017. 
Студiя (продовження) 
22.20 Всесвiтнi iгри. 
Акробатика, чол., група. 
Фiнал 
22.40 Мегалот 
22.45 Всесвiтнi iгри. 
Акробатика, чол., група. 
Фiнал (продовження) 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.10 «Чотири весiлля 
- 4» 
10.35, 12.05 «Мiняю жiнку 
- 3» 
13.20, 14.25, 15.25, 
20.15, 21.20, 22.20 Т/с 
«Хазяйка» 
16.30 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
23.25, 01.40 Х/ф 
«Iлюзiонiст» (16+) 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«Райськi яблучка» 
16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 02.05 
«Подробицi» 
23.25 Т/с «Варенька. 
Випробування любовi» 
00.20 Т/с «Варенька. 
Наперекiр долi» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «Степовики» 
09.15, 21.00 «Тема дня» 
09.30 «Полiське коло» 
10.00 «Будьте здоровi» 
11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
12.15 «Легенди 
Запорiжжя» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.00 «Час змiн» 
18.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «На часi» 
20.15 «Телемандри» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Невiдома 

Україна 
08.55, 17.55 Добрi 
традицiї 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Неповторна 
природа 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 Легенди свiтової 
музики.Queen «Справжня 
магiя» 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Легенда про дракона» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Українськi 
традицiї 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Соло 
21.30 Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич 
22.40 Х/ф «Закон сили» 16+ 
02.30 Хiт-парад 

ICTV
05.30, 09.45 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.45 Х/ф «По слiду» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20, 16.10 Т/с 
«Викрадення богинi» 16+ 
17.40, 21.25 Т/с «Без 
права на помилку» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний 
фронт 
22.25 Х/ф «Вуличний 
боєць» 16+ 
00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.15 «Все буде смачно!» 
09.10 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
12.00 «Мiстичнi 
iсторiї-3 
з Павлом Костiциним» 
13.50 «Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.30, 22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.40, 09.15 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
05.59, 07.14 Kids Time 
06.00 М/с «Сiмейка 
Крудс» 
06.20 М/с «Пригоди Кота 
в чоботях» 
07.15, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки 
16.15 Т/с «Не родись 
вродлива» 
21.00 Х/ф «Вуличнi танцi 2» 
22.50 Х/ф «Вiльнi» 16+ 
01.00 Х/ф «Вовче 
лiгвище» 18+ 

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

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 18.55 «ДжеДАI» 
09.00, 01.25 «Територiя 
обману» 
11.00 «Вiдеобiмба» 
14.50 Т/с «Олiмп» (16+) 
16.40 Х/ф «Тормоз» (16+) 
19.25 Лiга чемпiонiв 
УЄФА. 3-й 
квалiфiкацiйний раунд 
«Динамо» - «Янг Бойз» 
21.20 «ПРОФУТБОЛ» 
22.20 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
23.25 Х/ф «Повiтряний 
мiст» 
02.25 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
03.35 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 
Новини 
06.30, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.25, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 22.45 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017 
09.15, 19.15 Всесвiтнi 
iгри. Кiкбоксинг 
10.25 Всесвiтнi iгри. 
Сквош 
11.35 Всесвiтнi iгри. 
Пляжний гандбол, 
попереднi 
13.00 Всесвiтнi iгри. 
Вейкборд. Фрiстайл. 
Фiнали 
13.35 Всесвiтнi iгри. 
Воднолижний спорт. 
Стрибки. Фiнали 
16.05 Всесвiтнi iгри 
21.25 Всесвiтнi iгри. 
Кiкбоксинг (продовження) 
22.05 Всесвiтнi iгри-2017. 
Студiя 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.10 «Чотири весiлля - 4» 
10.40, 12.10 «Мiняю жiнку - 3» 
13.30, 14.35, 15.35, 
20.15, 21.20, 22.20 Т/с 
«Хазяйка» 
16.40 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
23.25, 01.35 Х/ф «Усiм 
потрiбна Кет» (18+) 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.20, 16.00 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Райськi яблучка» 
13.00 Молебень на 
Володимирськiй гiрцi та 
Хресна хода 
16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.15 «Подробицi» 
23.25 Т/с «Варенька. 
Наперекiр долi» 

ТТБ
06.45 «Слово Боже на 
кожен день» 
06.55 «Цей день в 
iсторiї» 
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «Зроблено в 
Європi» 
09.15, 21.00 «Тема дня» 
09.30 «Витоки» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Надiя є» 
11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
11.45 «Крiзь призму 
часу» 
12.15 «Скарби музеїв 
Полтавщини» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Говоримо 
українською» 
17.20 «Сад.Город.
Квiтник» 
18.00 «Всяка 
всячина: iнструкцiя з 
використання» 
18.15 «Пiд дубом 
столiтнiм» 
18.30 «Акценти тижня» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя 
нескорених» 
21.45 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Справа Дойлiв» 16+ 
06.45, 09.15, 10.45 
Бадьорий ранок 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Соло 
08.30 Невiдома Україна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Неповторна 
природа 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Формула здоров’я 

07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Справжня цiна 
09.45 Про кiно 
09.55, 22.35 Добрi 
традицiї 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 У фокусi Європа 
12.40 Слiдства.Iнфо 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Смак 
романтики» 12+ 
17.00 Неповторна 
природа 
17.30 Про нас 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.30 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 Погляд зблизька 
22.40 Х/ф «Куля» 16+ 

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.30 Факти тижня. 100 
хвилин 
08.45 Факти. Ранок 
09.10 Спорт 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
09.50 Антизомбi 
10.50, 13.20 Х/ф 
«Байкери» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Поза полем 
зору» 16+ 
16.10 Х/ф 
«Миротворець» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «Без права на 
помилку» 16+ 
22.20 Х/ф «Безмежний 
обрiй» 16+ 
00.15 Х/ф «Типу крутi 
лягавi» 16+ 

СТБ
06.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.00 «Полювання» 
09.05 Х/ф «Моя старша 
сестра» 
10.55 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
13.55 «Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.30, 22.35 «Хата на 
тата» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Мiнлива 
хмарнiсть, часом 
фрiкадельки» 
08.40 Х/ф «Сiмейка 
вампiрiв» 16+ 
10.40 Х/ф «Митi Нью-
Йорка» 
12.15 Х/ф «Мачо i ботан 2» 16+ 
14.20 Х/ф «Не гальмуй» 12+ 
16.15 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Ревiзор 
22.15 Страстi за 
Ревiзором 
01.00 Х/ф «Цiлуй дiвчат» 
18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 01.45 
Сьогоднi 
09.15, 03.40 Зiрковий 
шлях 
10.50 Реальна мiстика 
12.50 Х/ф «Сильна 
слабка жiнка» 16+ 
14.40, 15.30 Т/с «Час 
кохати» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Колiр 
черемшини» 
23.30 Х/ф «Чорна дiра» 
16+ 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 22.10 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
15.00 Т/с «Олiмп» (16+) 
16.50 Х/ф «Льодовиковий 
перiод» (16+) 
19.30 «Цiлком таємно. 
Портрет манiяка» 
20.05 Х/ф «Стукач» (16+) 
23.10 Х/ф «Бiжи не 
озираючись» (18+) 
01.20 «Територiя 
обману» 
02.20 Х/ф «Вишневi ночi» 
03.45 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 
Новини 
06.25, 07.20, 08.25, 23.20, 
00.20 Погода 
06.30, 00.25 Вiд першої 
особи 
07.25, 23.25 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 22.45 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017 
09.20 Всесвiтнi iгри. 
Американський футбол. 
Фiнали 
11.30 Всесвiтнi iгри. 
Фiстбол 
12.15 Всесвiтнi iгри. 
Пауерлiфтинг, ж., сер. 
вага. Фiнал 
13.10 Всесвiтнi iгри. 
Ролерський спорт. Роуд, 
10 000 м. Фiнали 
15.05, 01.20 Всесвiтнi iгри 
16.00 Всесвiтнi iгри. 
Пауерлiнфтинг, ж., важка. 
кат. Фiнал 
17.30 Всесвiтнi iгри. 
Корфбол 7/8 поз 
18.15, 19.45 Всесвiтнi 
iгри. Карате. Ката. Кумiте. 
Фiнали 
19.00 Всесвiтнi iгри. 
Корфбол 5/6 поз 
20.20 Всесвiтнi iгри. 
Хайлайтси А 
20.35 Всесвiтнi iгри. 
Найцiкавiше 
21.25 Всесвiтнi iгри. 
Стрибки на акробат. 
дорiжцi, ж. Фiнал 
21.55 Всесвiтнi iгри-2017. 
Студiя 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.10 «Чотири весiлля - 4» 
10.30, 11.50 «Мiняю жiнку - 3» 
13.15, 14.20, 15.25, 
20.15, 21.20, 22.20 Т/с 
«Хазяйка» 
16.30 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
23.25, 01.35 Х/ф 
«Серена» (16+) 

ІНТЕР
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«Райськi яблучка» 
16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.25 Т/с «Варенька. 
Випробування любовi» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «Азбука смаку» 
09.15, 21.00 «Тема дня» 
09.30 «Там, де ти 
живеш» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.30 «Лiттерра» 
11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «В об’єктивi ТТБ» 
11.45 «День - як мить...» 
12.15 «Мандри Великим 
Лугом» 
12.30 «Просто неба» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Як це?» 
17.35 «Степовики» 
18.00 «Енергоманiя» 
18.30 «Легенди 
Запорiжжя» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Крiзь призму 
часу» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

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

07.35 Погляд зблизька 
08.05 Українськi традицiї 
08.30 Невiдома Україна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Неповторна 
природа 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10, 21.20 Добрi 
традицiї 
12.15 Про кiно 
12.30 Євромакс 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Останнiй 
круїз» 16+ 
17.30 Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.35 Х/ф «Час пiд 
вогнем» 16+ 

ICTV
05.30, 20.20 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Бiльше нiж правда 
11.00, 13.20 Х/ф 
«Безмежний обрiй» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Т/с «Нiчнi ластiвки» 16+ 
15.25, 16.10 Т/с 
«Викрадення богинi» 16+ 
17.45, 21.25 Т/с «Без 
права на помилку» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
22.30 Х/ф «По слiду» 16+ 
00.50 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
12.00 «Мiстичнi iсторiї-3 з 
Павлом Костiциним» 
13.50 «Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.40, 23.05 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.30, 22.45 «Вагiтна у 16» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.45, 09.15 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
05.59, 07.15 Kids Time 
06.00 М/с «Сiмейка 
Крудс» 
06.20 М/с «Пригоди 
Кота в чоботях» 
07.20, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки 
16.15 Т/с «Не родись 
вродлива» 
21.00 Х/ф «Вуличнi 
танцi» 
23.00 Х/ф 
«Мачо i ботан» 18+ 
01.00 Х/ф «I прийшов 
павук» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.50 Т/с 
«Черговий лiкар» 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 03.40 
Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.50 Реальна мiстика 
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Колiр 
черемшини» 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
11.00, 21.55 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
14.55 Т/с 
«Олiмп» (16+) 
16.45 Х/ф «Воїни-
охоронцi» (16+) 
19.30 «Цiлком таємно. 
Дружини манiякiв» 
20.05 Х/ф «Тормоз» (16+) 
23.00 Х/ф 
«Повiтряний мiст» 
00.50 «Територiя 
обману» 
01.50 Х/ф «Чотири листи 
фанери» 
03.10 «Облом.UA.» 

27 липня. Тривалість дня – 15.31. Схід – 5.19. Захід – 20.49
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 
Новини 
06.25 Життєлюб 
07.20, 23.25 На слуху 
08.45 Свiт он лайн 
09.00, 22.45 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017 
09.10 Всесвiтнi iгри 
10.00 Всесвiтнi iгри. 
Джиу-джитсу, попереднi 
12.00 Всесвiтнi iгри. 
Бiльярд 
14.35 Всесвiтнi iгри. 
Пляжний гандбол 
16.00 Всесвiтнi iгри. 
Сквош 
17.30 Всесвiтнi iгри. 
Пляжний гандбол. 
Пiвфiнал. Жiнки 
18.15 Всесвiтнi iгри. 
Хайлайтси А 
18.35 Всесвiтнi iгри. 
Джиу-джитсу. Фiнали 
21.25 Всесвiтнi iгри. 
Спортивнi танцi 
22.05 Всесвiтнi iгри-2017. 
Студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.25 Вiд першої особи 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.10 «Чотири 
весілля - 4» 
10.35, 11.55 «Мiняю жiнку - 3» 
13.20, 14.25, 15.25 Т/с 
«Хазяйка» 
16.30 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
20.15 «Лiга смiху 2» 
22.10 «Розсмiши комiка. Дiти» 
00.00 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.20, 14.20 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 12.00, 17.40 
Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.00 Божественна 
Лiтургiя у Києво-
Печерськiй Лаврi 
11.00, 12.35 Т/с «Райськi 
яблучка» 
16.45 «Речдок» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.40 Х/ф «Навмисно не 
придумаєш» 16+ 
22.55 Х/ф «Щиро ваш...» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «Всяка 
всячина: iнструкцiя з 
використання» 
09.15 «Тема дня» 
09.30 «Зелений Бум» 
10.00 «Що робити?» 
11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Армiя 
нескорених» 
12.30 «Пiд дубом столiтнiм» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Слiд» 
18.00 «Немов сльозинка 
на щоцi землi» 
18.30 «Кобзар єднає 
Україну» («Iсторiя одного 
хрестика») 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «На часi» 
20.15 «Бiла хата» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

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

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Смачна мандрiвка 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 Українськi 
традицiї 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Живим» 
17.00 Неповторна 
природа 
17.30 Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Погляд зблизька 
20.40 Слiд 
21.50 Добрi традицiї 
22.35 Х/ф «Не забувай 
мене, заради всiх 
святих» 16+ 

ICTV
05.30 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Iнсайдер 
10.55, 13.20 Х/ф 
«Соломон Кейн» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.10 Т/с 
«Викрадення богинi» 16+ 
17.45 Т/с «Без права на 
помилку» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Скетч-шоу «На 
трьох» 
00.40 Х/ф «Важка 
мiшень» 16+ 

СТБ
06.50 Х/ф «Спокута» 
08.40 Х/ф «На мосту» 
10.35 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Х/ф «Я подарую 
собi диво» 
20.35, 22.45 Х/ф «П’ять 
рокiв та один день» 
23.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Х/ф «Сiмейка 
вампiрiв» 
09.00 Серця трьох 
17.00 Вiд пацанки до 
панянки 
21.00 Х/ф «Крок вперед: 
Революцiя» 
23.00 Х/ф «Крок вперед: 
Все або нiчого» 
01.10 Х/ф «Танцi на 
вулицях: Мова тiла» 

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

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Територiя обману» 
11.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
16.00 Х/ф «Бiлий шквал» 
19.30 Х/ф «»Веселi» 
канi?кули» (16+) 
21.20 Х/ф «Морський 
пiхотинець - 3: Тил» (16+) 
23.05 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.25 «Нишпорки» 
02.00 Х/ф «Чорна 
долина» 
03.30 «Облом.UA.» 

УТ-1
06.00 У просторi буття 
06.35 Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
07.50 На слуху 
08.20 Смакота 
08.45, 23.00 Свiт on line 
09.00, 22.45 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017 
09.15 Всесвiтнi iгри. 
Сквош. Фiнали 
11.00 Всесвiтнi iгри. 
Лакрос. Пiвфiнали. Жiнки 
12.50 Всесвiтнi iгри. 
Пляжний гандбол. 
Пiвфiнали 
14.30 Український корт 
15.05 Всесвiтнi iгри 
16.00, 17.45 Всесвiтнi 
iгри. Джиу-джитсу. Фiнали 
17.00 Всесвiтнi iгри. 
Пляжний гандбол. Фiнал. 
Жiнки 
19.15 Всесвiтнi iгри. 
Пляжний гандбол. Фiнал. 
Чоловiки 
20.05 Всесвiтнi iгри. 
Хайлайтси А 
20.20 Всесвiтнi iгри. 
Найцiкавiше 
20.40 Новини 
21.00 Всесвiтнi iгри. 
Спортивнi танцi. Фiнали 
22.00 Всесвiтнi iгри-2017. 
Студiя 
22.55 Мегалот 
23.25 Життєлюб 
23.50 На слуху. Пiдсумки 

1+1
07.00, 19.30 ТСН
08.00 «Грошi» 
09.30, 10.20 «Вгадай ящик» 
11.20, 23.15 «Свiтське життя» 
12.20 Х/ф «Гроза над 
тихорiччям» 
16.15 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка 
2017» 
20.15 «Знай наших» 
21.15 «Вечiрнiй квартал» 
00.15 «Розсмiши комiка. 
Дiти» 
02.05 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.15 Мультфiльм 
06.40 Х/ф «Гiсть з Кубанi» 
08.10 Х/ф «Два Федори» 
10.00 Док. проект 
«Василь Шукшин. Поклич 
мене у далечiнь свiтлу» 
11.00 Х/ф «Калина 
червона» 
13.10 Х/ф «Вони воювали 
за Батькiвщину» 
16.15, 20.30 Т/с «I все-
таки я кохаю...» 
23.05 Х/ф «Довiра» 16+ 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «Удосвiта» 
09.30 «Пiсень розмай» 
10.00 «На часi» 
11.00 «Назбиране» 
11.30 «Arte, viva!» 
12.00 «Слiд» 
12.20 «Кобзар єднає 
Україну» («Iсторiя одного 
хрестика») 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.20 «Хочу бути...» 
17.40 «Приходьте у мiй 
свiтлий сад...» 
18.15 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
18.30 «Телевiзор» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.45 «7 природних чудес 
України» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «У свiтi захоплень» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00, 14.00 Про кiно 
06.15, 11.00 Про нас 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Догора» 
08.55, 19.55 Добрi 
традицiї 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00, 19.30 У фокусi 
Європа 

10.30 Блага звiстка з 
Рiком Реннером 
11.30 Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич 
12.00 Смачна мандрiвка 
12.30 Iнтерактивна 
платформа «Голос 
громад» 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Пiдмiнена королева» 
16.30 Дiм книги 
17.00, 02.30 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
20.10 Соло 
21.00 Х/ф «Джефферсон 
в Парижi» 16+ 
23.30 Євромакс 
00.10 Час-Тайм 
00.30 Х/ф «Втеча з 
в’язницi» 16+ 

ICTV
07.40 Без гальм 
08.40 М i Ж 
09.30 Скетч-шоу «На 
трьох» 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Костолом» 16+ 
15.00 Х/ф «Важка мiшень» 
16+ 
16.55 Х/ф «Розплата» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Антиганг» 16+ 
21.55 Х/ф «22 кулi. 
Безсмертний» 16+ 
00.10 Х/ф «Похмiлля у 
Вегасi» 16+ 

СТБ
06.10 «Все буде добре!» 
08.05 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.15 «Хата на тата» 
13.20 «Вагiтна у 16» 
15.15 Х/ф «Я подарую 
собi диво» 
17.05 Х/ф «П’ять рокiв та 
один день» 
19.00 Х/ф «Бiля рiчки два 
береги» 
22.55 Х/ф «Дiвчата» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Ревiзор 
10.45 Страстi за 
Ревiзором 
13.30 Т/с «CашаТаня» 16+ 
14.50 Х/ф «Крок вперед: 
Революцiя» 
16.45 Х/ф «Крок вперед: 
Все або нiчого» 
19.00 Х/ф «Блакитна лагуна» 
21.00 Х/ф «Повернення в 
Блакитну лагуну» 
23.00 Х/ф «Блакитна 
лагуна: Пробудження» 
00.50 Х/ф «Райське 
озеро» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.15 Зiрковий шлях 
09.20, 15.20 Т/с «Колiр 
черемшини» 
17.00, 19.40 Т/с «Право 
на любов» 
21.20 Х/ф «Погана сусiдка» 
23.20 Реальна мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Зловмисники» 
11.00 Д/п «Помста природи» 
13.30, 00.50 «Цiлком 
таємно» 
14.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
15.45 Х/ф «Андроїд-
полiцейський» (16+) 
17.30 Х/ф 
«Американський 
самурай» (16+) 
19.20 3 тур ЧУ з футболу. 
«Динамо» - «Карпати» 
21.25 Х/ф «Чорна кобра» (16+) 
23.10 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (5 сезон) 
01.20 «Люстратор 7,62. 
Прокляття системи» 
01.50 Х/ф «Дорога на Сiч» 
03.10 «Облом.UA.» 
05.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
Пряма трансляцiя з Нью-
Йорка. Головний двобiй: 
Cormier vs Jones 2 

УТ-1 
08.10 Смакота 
08.35 Паспортний сервiс 
08.45, 23.00 Свiт on line 
09.00, 22.35 Щоденник 
Дефлiмпiади-2017 
09.15 Всесвiтнi iгри. 
Спортивнi танцi. Фiнали 
10.40, 13.30 Всесвiтнi 
iгри. Бiльярд. Фiнали 
12.00, 18.30 Всесвiтнi 
iгри. Флорбол. Фiнали 
13.00, 15.45 Всесвiтнi 
iгри. Стрiльба з лука. 
Фiнали 
16.45 Всесвiтнi iгри. 
Лакрос. Фiнали 
19.35 Всесвiтнi iгри-2017. 
Студiя 
20.25 Перша шпальта 
21.00 Новини 
21.15 Всесвiтнi iгри. 
Муай-тай. Фiнали 
22.50 Всесвiтнi iгри. 
Хайлайтси 
23.25 Територiя закону 
23.30 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
07.00, 19.30 ТСН
08.00 «Українськi 
сенсацiї» 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i 
ведмiдь» 
09.55 «Розсмiши комiка 2017» 
10.55 «Свiт навиворiт - 8» 
12.10, 13.15, 14.20, 15.20, 
16.15 «Свiт навиворiт - 4: 
В’єтнам» 
17.30 «Лiга смiху 2» 
20.15 Х/ф «Трава пiд 
снiгом» 
00.05 Х/ф «Небезпечна 
iлюзiя» 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.05 Мультфiльм 
06.35 Х/ф «Кухарка» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. Рай 
i пекло» 
11.00 «Орел i Решка. 
Перезавантаження» 
12.00 Х/ф «Любов - це 
для двох» 16+ 
14.00 Х/ф «Навмисно не 
придумаєш» 16+ 
16.00, 20.30 Т/с «I все-
таки я кохаю...» 
22.55 Х/ф «Альпiнiст» 
16+ 
00.45 Х/ф «Щиро ваш...» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.15 «Телевiзор» 
09.45 «Приходьте у мiй 
свiтлий сад...» 
10.00 «Панорама подiй» 
11.00 «У свiтi захоплень» 
11.30 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
12.00 «Велика 
мандрiвка» 
12.40, 20.30 «Смiємося - 
не здаємося» 
16.00 «Поклик таланту» 
17.30 «Мандри» 
18.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
18.45 «Так було» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Iз нашої 
вiдеотеки» 

TV-4
06.00 Х/ф «Догора» 
07.30, 16.00 Українськi 
традицiї 
07.45, 09.50 Бадьорий ранок 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Справжня цiна 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м. 
Тернополя 
11.40 Дiм книги 

12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Пiдмiнена королева» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Сiльський 
календар 
14.30 Межа правди 
15.30 Слiд 
16.20 У фокусi Європа 
16.55, 22.10 Добрi 
традицiї 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.45, 00.45 Мiська рада 
iнформує 
20.00 Огляд свiтових 
подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Жiнка пiд 
дощем» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
06.50 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
10.40 Х/ф «Розплата» 16+ 
12.25, 13.00 Х/ф «22 кулi. 
Безсмертний» 16+ 
12.45 Факти. День 
14.55 Х/ф «Антиганг» 16+ 
16.45 Х/ф «Гудзонський 
яструб» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Меркурiй у 
небезпецi» 16+ 
21.30 Х/ф «РобоКоп» 16+ 
23.45 Х/ф «Похмiлля у 
Вегасi» 16+ 

СТБ
07.00 «Все буде добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.15 «Караоке на 
Майданi» 
12.10 «Полювання» 
13.10 Х/ф «Дiвчата» 
15.05 Х/ф «Бiля рiчки два 
береги» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
22.50 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.50 М/ф «Сьомий гном» 
09.20 Х/ф «Помста 
пухнастих» 
11.00 Х/ф «Митi Нью-
Йорка» 
12.50 Х/ф «Блакитна 
лагуна» 
15.00 Х/ф «Повернення в 
Блакитну лагуну» 
17.00 Х/ф «Блакитна 
лагуна: Пробудження» 
18.45 Х/ф «Золото 
дурнiв» 16+ 
21.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо до раю!» 16+ 
23.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо до раю! 2: Риф» 
16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 06.50, 19.00 
Сьогоднi 
07.30 Зiрковий шлях 
08.20 Х/ф «Погана 
сусiдка» 
10.22 Т/с «Право на 
любов» 
14.10 Т/с «Буде свiтлим 
день» 
17.50, 19.40 Т/с «Мати i 
мачуха» 
22.20 Т/с «Некоханий» 16+ 

2+2
06.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
Пряма трансляцiя з Нью-
Йорка. Головний двобiй: 
Cormier vs Jones 2 
09.00 «Вiн, Вона i 
телевiзор» 
16.10 Х/ф «Морський 
пiхотинець - 3: Тил» (16+) 
17.50 Х//ф «Бандитки» 
19.40 Х//ф «Веселi» 
канiкули» (16+) 
21.30 ПРОФУТБОЛ 
23.10 «Змiшанi єдиноборства. 
UFC.» Головний двобiй: 
Cormier vs Jones 2 
01.55 Х/ф «Богдан-
Зиновiй Хмельницький» 
04.00 «Облом.UA.» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Не бійтеся ризикувати в 

професійній сфері - вам  по-
щастить. Намагайтеся мен-
ше про себе розповідати сто-
роннім, ця інформація може 
виявитися джерелом пліток. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Не виключено, що вас 

спробують обдурити, тому 
будьте напоготові і не потра-
пляйте на гачок. Постарай-

теся уникати важкої розмови 
з колегами і начальством, 
саме так буде внесена яс-
ність у найближчі плани. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ви при бажанні можете по-

чати черговий етап свого роз-
витку, тому сміливо беріться 
за нові справи. Ваша ініціати-
ва і нестандартні ідеї прине-
суть прибуток не тільки вам, а 
й вашим близьким. 

РАК (22.06-23.07)
Постарайтеся розванта-

жити себе від зайвих справ. 
Несподівані проблеми мо-
жуть стомити вас. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будьте мудріші та 

розсудливіші. Якщо ви 
зараз поступитеся ліди-
руючою роллю колезі по 
роботі, від цього тільки 
виграєте. 

ДІВА (24.08-23.09)
Однаково значимі й ваші 

професійні досягнення, і добрі 
стосунки з родичами. Зростає 
ваша сила переконання, що 
допомагає встановлювати нові 
корисні зв’язки. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Працювати на цьому тиж-

ні доведеться багато, а от 
результати порадують вас 
не відразу. Проявляйте мен-

ше емоцій, використовуйте 
свої аналітичні здібності. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Удача посміхнеться вам. 

У вас з’явиться чимало ці-
кавих ділових пропозицій, 
начальство буде всіляко 
демонструвати свою заці-
кавленість вами.    

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вдало пройдуть ділові 

зустрічі і переговори. По-

старайтеся не відмовляти 
нужденним у вашій допо-
мозі, якщо це буде вам під 
силу.  

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Цілком ймовірно, що вам 

доведеться з головою за-
нуритися в чужу справу, 
оскільки ви теж зацікавлені 
в її результаті. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Тиждень багатий на події, 

дозволяє запастися цікави-
ми враженнями і довідатися 
багато нового. Постарайте-
ся не давати обіцянок, ви-
конати їх вам буде досить 
складно. 

РИБИ (20.02-20.03)
Фортуна може подарува-

ти вам дивний шанс розкри-
ти свій творчий потенціал. 
Ви можете раптово знайти 
речі, що згубилися. 

13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Гомер» 16+ 
15.45, 19.55 Добрi 
традицiї 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30 Нашi вiтання 
20.00 Iнтерактивна 
платформа «Голос 
громад» 
21.35 Смачна мандрiвка 
22.35 Х/ф «Втеча з 
в’язницi» 16+ 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Секретний фронт 
10.55, 13.20 Х/ф 
«Вуличний боєць» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.10 Т/с 
«Викрадення богинi» 16+ 
17.45, 21.25 Т/с «Без 
права на помилку» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. 
Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
22.25 Х/ф «Соломон 
Кейн» 16+ 
00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.20 «Все буде смачно!» 
09.15 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
12.00 «Мiстичнi 
iсторiї-3 з Павлом 
Костiциним» 
13.50 «Битва 
екстрасенсiв. Чоловiки 
проти жiнок» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.40, 00.25 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.30, 22.35 «Я 
соромлюсь свого тiла 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.00, 09.10 Т/с «Татусевi 
дочки» 16+ 
05.49, 07.09 Kids Time 
05.50 М/с «Сiмейка 
Крудс» 
06.10 М/с 
«Пригоди Кота в 
чоботях» 
07.10, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки 
16.15 Т/с «Не родись 
вродлива» 
21.00 Х/ф «Вуличнi танцi: 
Всi зiрки» 
23.00 Х/ф «Танцi на 
вулицях: Мова тiла» 
01.00 Х/ф «Вiльнi» 16+ 

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

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 23.45 «Територiя 
обману» 
11.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
15.00 Т/с «Олiмп» (16+) 
16.50 Х/ф 
«Ураган 500 миль на 
годину» (16+) 
19.30 Х/ф «Бiлий шквал» 
22.00 Х/ф «Транзит» 
(18+) 
01.45 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
03.00 «Облом.UA.» 



І в обласній, і у районній футбольних першостях завершилося перше коло 
змагань (лише буде переграно матч 11-го туру Базар-Росохач, призначений 
на 27 липня). Якщо для ФСК «Кристал», що захищає честь Чорткова у вищій 
лізі чемпіонату Тернопілля, канікули настали ще 30 червня, то для районних 
команд для перепочинку буде лише одна неділя. А вже 30 липня відновляться 
ігри першості. Тож уболівальників цікавить, які плани, передусім у головної 
команди Чортківщини, з яким доробком учасники першості підійшли до 
другого кола змагань тощо.

Зі сказаного головним тренером «Кристалу» Василем Івегешем в  
інтерв’ю для сайту федерації футболу області, команда збереться після пе-
рерви 17 липня й розпочне підготовку до осінньої частини сезону. Адже 
невдовзі їй доведеться зіграти одразу три пропущених матчі першого кола 
– 2, 6 і 9 серпня. В обласній першості керівництвом клубу перед коман-
дою поставлено завдання фінішувати у трійці кращих. Наразі чортківчани 
йдуть без очкових втрат і після чотирьох турів з 12-ма заліковими пунк-
тами посідають другу сходинку турнірної таблиці, поступаючись лідеру 
лише очком. На початку серпня стартує й аматорська першість України 
2017-2018 рр., де Чортків також буде представлений. 

У районній першості, якщо порівнювати її з попередніми, слід заува-
жити про суттєве загостреня боротьби у верхній частині турнірної таблиці 
як в умовно першому, так і другому ешелоні районного футболу. Уже не 
домінує одноособово, як у попередні роки, ягільницька «Січ». Це викли-
кано тим, що багато гравців подалося на заробітки до сусідньої Польщі. 
Зрештою, така ж сама проблема спіткала чи не всі аматорські команди 
району, де молоді активні люди масово виїжджають на закордонні заробіт-
ки. Тому й кількість команд-учасниць значно скоротилася, є загроза, що 
й друге коло змагань не дограють усі учасники першості. 

Закономірно, тон у першості задають команди, що мають певну фі-
нансову підтримку, – Горішня Вигнанка, Ягільниця, Джурин тощо. Вони 
мають можливість заявити приїжджих гравців, хоча у цьому випадку десь 
нее витримується спортивний принцип. На жаль, як і в попередні роки, 
мають місце бійки на футбольному полі, нецензурна лайка тощо. Прак-
тично жоден тур не обходиться без розгляду протестів контрольно-дис-
циплінарною комісією районної федерації футболу. А через невихованість 
уболівальників чи неспортивну поведінку гравців страждають команди, 
які змушені проводити матчі на нейтральному полі. Що поробиш, така 
вже наша культура... Будемо сподіватися, що подібних негативних явищ 
ми спостерігатимемо на футбольних полях району у другому колі якомо-
га менше. А наразі пропонуємо вашій увазі підсумкові турнірні таблиці 
в обласній та районній першостях після першого кола змагань: читайте, 
вивчайте, аналізуйте. Районка зі свого боку надалі продовжуватиме зна-
йомити своїх читачів з навколофутбольною господаркою Чортківщини.

Футбол
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Обнова

М Команда І В Н П М’ячі Очки

1

2

3

4

5

6

7

8

ФК «Бережани»

ФСК «Кристал» Чортків

«Агрон-ОТГ» В.Гаї

ФК «ДСО-Поділля»

«Колос» Зборів

ФК «Прогрес» Заліщики

ФК «Козова»

ФК «Кременець-Академія»
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4

6

6

7

7

6

7

4

4

4

3

3

2

1

0

1

0

0

2

1

2

1

1

2

0

2

1

3

3

4

6

11-4

16-2

12-8

14-6

9-13

9-9

3-14

6-24

13

12

12

11

10

8

4

1

Заувага

Варто пам’ятати, що основними умовами 
безпеки є правильний вибір і обладнання 
місць для купання; навчання дорослих та ді-
тей плаванню, суворе дотримання правил по-
ведінки під час купання і катання на плавза-
собах, постійний контроль за дітьми у воді з 
боку дорослих. 

Відпочинок на воді допускається тільки у 
спеціально відведених місцевими органами 
влади та обладнаних для цього місцях. Без-
печніше відпочивати на воді у світлу частину 
доби. Купатися дозволяється в спокійну без-
вітряну погоду при температурі води не мен-
ше +18, повітря – не нижче +24.

Не лізьте у воду в незнайомому для вас міс-
ці, уникайте води зі швидкою течією, не за-
ходьте у воду напідпитку, ніколи не плавайте 
наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх 
силах; купаючись на «дикому пляжі» чи у не-
знайомому місці – не пірнайте з берега, гірки, 
дерева; у воду слід входити неспішно, обереж-
но пробуючи дно ногою; купатися краще там, 
де є рятувальні служби; особливо слідкуйте за 
дітьми: їхня поведінка у воді непередбачува-
на; до плавок потрібно прикріпляти шпиль-
ку, якщо далеко від берега судома зведе руку 
чи ногу, укол шпилькою допоможе відновити 
еластичність м’язів; утримуйтеся від далеких 
запливів: переохолодження – головна причи-
на трагічних випадків.

На рівнинних річках є багато ям і вирів. 
Вони підступно зустрічаються біля піщаних 
кос, під берегом, де особливо полюбляють 
купатися діти.

Великою бідою може обернутися пірнання 
на мілководді або в незнайомих місцях. У та-
ких випадках можливі травми шийного відді-
лу хребта з пошкодженням спинного мозку. 

Якщо човен перевернувся, головне – не 
розгубитися. Навіть коли перекинувся, він і 
тоді ще певний час тримається на воді, отже, 
треба зберігати спокій і до прибуття рятуваль-
ників триматися за човен, штовхаючи його до 
берега. 

Під час катання дітей необхідна присут-
ність дорослого в кожному човні. Він мусить 
уміти керувати судном, добре плавати, знати 
прийоми надання невідкладної допомоги по-
страждалим на воді.

Той, хто добре вміє плавати, у першу чергу 
повинен допомогти тому, хто не вміє, підтри-
мувати його на плаву. 

Рятувати треба спочатку одного потопаю-
чого, а потім іншого, допомогти вплав од-
ночасно кільком людям неможливо. Осно-
вною причиною загибелі людей на воді є 
страх. У більшості випадків тонуть люди, 
котрі вміють плавати і з самовпевненістю 
запливають далеко від берега. Там вони мо-
жуть потрапити у потік холодної води. Тоді 
починає зводити ноги і хапає корч. У цій 
ситуації головне – не злякатися. Треба за-
нуритися у воду і сильно потягти рукою на 
себе ступню за великий палець.

Чортківський районний відділ УДСНС 
України у Тернопільській області

 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Правила поведінки на водних об’єктах
Чи не щороку на Чортківщині тонуть люди у воді під час купання, а загалом по 

Україні ця цифра просто вражаюча. Не став винятком і 2017-й, коли минулого тижня, 
напередодні Дня міста, вода забрала життя 12-річного чортківчанина та 60-річного 
рибалки, що намагався його врятувати під час купання біля залізничного мосту через 
р. Серет. Хоча, якби якомога більше людей знало правила поведінки на воді, ризики 
утоплення можна було б звести до мінімуму, а то й до нуля.

І ось дві «кралі»-
автівки, так би мовити, 
вже в роботі Чортків-
ського районного відді-
лу поліції ГУНП; вони 
першочергово – в поміч 
групі швидкого реагу-
вання. 

Як розповідає офіцер 
поліції Володимир Пен-
диківський (за котрим, 
до слова, й закріплена 
відповідальність), поза-
шляховики (а їх загалом 
– 18) отримали кожен 
районний відділ ГУНП 
у Тернопільській об-
ласті згідно з Кіотським 
протоколом. «Нашому відділу, відрадно, – в 
ході розмови зазначає правоохоронець, – діс-
талося два авто. Позашляховики цієї марки 
– доволі швидкісні, зручні в управлінні, з ви-
сокою прохідністю на будь-яких ділянках до-
роги. Є і певна економія пального, адже до 50 

км автомобіль працює на електрозарядці. Так 
що – це велика підмога патрульній службі…». 

Отож, порушникам правил безпеки – «шу-
махерам» і «каскадерам» – тепер не втекти! 
Поліцейська служба – завжди на варті. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Патрулювання підсилене 
потужними авто

Минулої п’ятниці, 14 липня, Президент України Петро Порошенко в часі врочистої 
церемонії, що проходила на Театральному майдані міста Тернополя, вручив представникам 
поліції області (зокрема нашого районного відділу – ст. л-нтам Віталію Грабику та 
Руслану Василику) ключі від позашляховиків Mitsubishi Outlander.

На півшляху до фінішу

М Команда І В Н П М’ячі Очки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«Калічівка» Чортків

Ягільниця

Гор. Вигнанка

Біла

Звиняч

Заводське

Колиндяни

Бичківці

Косів

Улашківці

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

7

5

5

3

3

3

3

2

1

0

0

2

1

3

1

1

0

2

0

1

2

2

3

3

5

5

6

5

8

27-9

34-13

22-13

17-11

11-14

7-13

15-22

13-21

13-22

6-27

24

21

17

16

12

10

10

9

8

3

М Команда І В Н П М’ячі Очки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Джурин

Пробіжна

Ридодуби

Росохач

Шманьківці

Базар

Палашівка

Шманьківчики

Товстеньке

Чорнокінці

Білобожниця

Ромашівка

Сосулівка

Милівці

13

13

13

12

13

12

13

13

13

13

13

13

13

13

11

10

10

9

9

8

7

5

2

2

2

2

2

1

0

1

0

1

1

1

3

1

3

3

2

2

1

1

2

2

3

2

3

3

3

7

8

8

9

9

10

11

55-16

47-26

44-29

42-17

43-21

63-25

45-30

24-42

23-34

16-29

25-54

15-52

17-49

21-56

33

31

30

28

28

25

24

16

9

9

8

8

7

4

Турнірна таблиця чемпіонату області з футболу-2017 
після першого кола (Вища ліга)

Турнірні таблиці чемпіонату району з футболу-2017 
після першого кола

Перша група

Друга група
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ПРОДАЮТЬСЯ

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

Тел. 050-486-02-80.

Засторога

1-кімнатна квартира по вул. Незалежнос-
ті, 63 (загальна площа – 35 м2, на 4-му по-
версі п’ятиповерхового будинку).

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

Вважати недійсними:

двоповерховий будинок по вул. Шопена, є 
гараж, криниця, 14 сотих землі.

Тел.: 097-812-64-45, 096-793-71-71.

Чортківське газове госпо-
дарство запрошує на роботу 
по цивільно-правовому дого-
вору контролерів-договірни-
ків. Умова: наявність власного 
смартфону для фотофіксації і 
зняття показників лічильни-
ків газу. Телефон для довідок: 
2-66-13; 2-62-23.

Адміністрація

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

Тел.: 095-538-37-95, 063-507-54-05.

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

Тел.: 2-16-60, 066-785-17-08.

земельна ділянка (10 сотих) під забудову в 
районі птахофабрики. 

Тел. 067-421-36-47; 050-855-54-64.

ЗАПРОШУЄМО 
В МАГАЗИН:

– керівника магазину
– продавця-консультанта

Тел.: 063-245-13-45,  
097-619-01-35

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

Заробітна плата – від 
4 500 грн. Офіційне 
працевлаштування

 Повний соціальний пакет
Контактний телефон  

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

ПРОДАЮТЬСЯ СКЛАДСЬКІ 
приміщення площею 500 кв. м 

у с. Білобожниця
Тел. 067-253-27-41

гараж в кооперативі «Автолюбитель».
Тел.: 2-04-22, 098-584-15-56.

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. Вільхо-
вець, 10, площею 74 кв. м. Є земельна ділянка 
0,48 га. Ціна договірна. 

Тел.: 2-04-22, 098-584-15-56.

Відділ освіти, молоді та спорту 
Колиндянської сільської ради 
глибоко сумує з приводу трагіч-
ної смерті КАРНАЛЮК Галини 

Михайлівни і висловлює щирі спів-
чуття родині покійної. Нехай світлим 
буде для неї Царство Небесне.

у магазин одягу «The Outlet» потрібні про-
давці та адміністратор залу. Заробітна плата 
– висока. Тел. 097-973-65-85.

Педагогічний колектив Ве-
ликочорнокінецької ЗОШ І – 
ІІІ ступенів у глибокій скорбо-
ті з приводу трагічної загибелі 

бібліотекаря КАРНАЛЮК-САРАХ-
МАН Галини Михайлівни. Боляче 
навіть подумати про те, що ми її 
більше не побачимо. Відійшла на-
завжди, передчасно згоріла свічка 
життя. Але світла пам’ять про добру 
людину залишиться назавжди.

Висловлюємо глибокі співчутття 
всій великій родині і разом з нею 
щиро сумуємо у непоправному горі.

Нехай Господь за всі добрі справи 
подарує їй Царство Небесне.

житловий будинок у с. Угринь. Загальна 
площа – 80 кв. м. Є 3 кімнати, великий ко-
ридор, газ, конвекторне опалення, пласти-
кові вікна, літня кухня, хлів, гараж, курник, 
2 погреби, криниця, будинок покритий бля-
хою, металева огорожа. Ціна договірна. При-
ватизована земельна ділянка 20 сотих.

Тел. 068-421-44-22. 

У магазин з торгівлі 
автотракторними запчастинами 

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ 
Можна пенсійного віку 

Тел. 067-352-11-12

У всіх відділеннях Укрпошти ви мо-
жете здійснити оплату рахунків за: ко-
мунальні послуги, електроенергію, газ, 
телефонний зв’язок, кабельне телеба-
чення, на користь банківських установ 
в рахунок погашення кредитної забор-
гованості тощо, а також інші платежі 
від населення: за дитячий садочок, 
держмито, земельний податок, за іден-
тифікацію і реєстрацію тварин, штра-
фи, судовий збір.

У разі, якщо між Укрпоштою та під-

приємством, що надає комунальні  та 
інші послуги, не укладено договір, 
плата за прийом платежів стягується з 
платника (користувача) послуг: до 500 
грн включно – 1,5 відсотка, понад 500 
грн до 1000 грн – 1 відсоток, понад 
1000 грн – 0,8 відсотка, але не менше 
ніж 4,50 грн за один платіж.

Рахунки на сплату платежів необхід-
но подавати до поштового відділення з 
усіма заповненими реквізитами.

ТД УДППЗ «Укрпошта»

ПРОДАЄМО 
кахель від виробника 

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

Олег Анатолійович

Правління Чортківського 
райСТ ПРОДАЄ: 

магазин у с. Швайківці

1-кімнатна квартира по вул. Незалежнос-
ті, 86. Загальна площа – 35 кв. м, на 7-му 
поверсі 9-поверхового будинку. Торг мож-
ливий.

Тел. 099-761-90-41.

сертифікат на право власності на земельну 
ділянку (пай) за № 0261336, зареєстрований 
в книзі реєстрів сертифікатів за № 405, вида-
ний згідно з розпорядженням РДА за № 355 
від 28 липня 1997 р. на ім’я: ВИШНЕВСЬКА 
Наталя Петрівна.

преспідбирач «Киргизстан» в робочому ста-
ні. Тел. 096-335-95-90.

терміново гараж в кооперативі «Автолю-
битель» в хорошому стані розміром 6 х 4. Є 
оглядова яма, підвал, світло; поштукатуре-
ний, залита стяжка. Тел. 096-450-20-96.

посвідчення громадянина, потерпілого 
внаслідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 
130550, видане 1 травня 1992 р. Тернопіль-
ською ОДА на ім’я: САНІЦЬКИЙ Олег Дми-
трович.

військовий квиток серії НК за № 4584205, 
виданий Чортківським РВК 7 травня 1983 р. 
на ім’я: САНІЦЬКИЙ Олег Дмитрович.

Чистимо криниці 
механізованим способом 

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

066-590-14-77

Пропозиція

Сплатити рахунки за комунальні 
та інші послуги зручно в Укрпошті

цегляний будинок площею 112 кв. м, біля ка-
фе-ресторану «Околиця» (м. Чортків). Ціна до-
говірна. 

Тел.: 068-029-08-22, 096-688-51-54.

будинок в с. Ягільниця, загальна площа – 
80,1 кв. м. Підведений газ, світло, є телефон, 
криниця, гараж, літня кухня, город 0,15 га. 
Земельна ділянка 0,28 га. 

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

ТзОВ «БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ»
проводить закупівлю зер-

нових та олійних культур 
урожаю 2017 року, а також 
надає послуги з приймання, 
очищення, сушіння, збері-
гання та відвантаження на 
автомобільний і залізничний 
транспорт.

За довідками звертатись 
за адресою: м, Бучач, вул. 
Галицька, 160, тел. 2-69-96 
– відділ збуту та закупі-
вель, моб. 067-354-61-49

квартири

будинки

Депутатський корпус та ви-
конавчий апарат Заводської 
селищної ради висловлюють 
щирі співчуття депутату се-
лищної ради, активному гро-

мадському діячеві Володимиру Ва-
сильовичу Дацишину та його родині 
з приводу трагічної смерті його сина 
Василя.

Сумуємо разом з вами. 

земельна ділянка

гаражі

робота

техніка

Під час жнивної кампанії 2016 року 
в районі виникла одна пожежа на хліб-
ному масиві: 22 липня в с. Переходи 
ФГ «Масарівські Липки», якою знище-
но 22,95 гектара ячменю на суму 338 
тис. 400 грн. Причина – необережне 
поводження з вогнем невстановленої 
особи.

Хліб є національним багатством 
України. Під час жнив усі свої зусил-
ля, досвід та волю сільські трудівники 
спрямовують на те, щоб зібрати врожай 
своєчасно і без втрат. Але біда в тому, 
що люди, зайняті виключно виробни-
чими турботами, під час жнив можуть 
забути про дотримання правил пожеж-
ної безпеки.

За свідченням рятувальників і самих 
аграріїв, коли горить поле – це жахли-
ве видовище, яке мало хто захоче по-
бачити ще раз. Більшість працівників 
сільгосппідприємств розуміє, наскільки 
важливо дотримуватися правил пожеж-
ної безпеки, особливо під час збирання 
врожаю. Адже навіть іскра, недопалок 
можуть заподіяти дуже велику біду.

Вимог до хліборобів багато, але за 
їх виконання є гарантія, що із зерном 
нічого не станеться. Коли зернові по-
чинають дозрівати, проводиться обко-
шення і оборювання країв полів сму-
гою не менше 4 м завширшки, щоб 
чийсь незагашений недопалок або іс-
кра не запалили все поле, виставляють-
ся таблички, які забороняють палити 
або розводити вогонь поблизу полів.

Основними причинами виникнення 
пожеж є необережне поводження з вог-
нем, порушення правил експлуатації 
машин та агрегатів, техніки, а також 
випалювання стерні.

Що ж необхідно зробити, щоб не до-
пустити втрати врожаю від пожеж?

– У період дозрівання та збирання 
хлібів необхідно організувати охорону 
хлібних масивів, не допускати розве-

дення поблизу них вогнищ. Особливої 
уваги потребує охорона зернових від 
пожежі під час сухої вітряної погоди, 
коли будь-яка іскра може викликати 
пожежу.

– Тимчасові польові стани необхід-
но розташовувати не ближче 100 метрів 
від хлібних масивів, токів, скирт тощо. 
Майданчики польових станів оборюю-
ється смугою завширшки не менше ніж 
4 метри.

– Безпосередньо на хлібному масиві, 
з якого збирається врожай, необхідно 
мати напоготові трактор та плуг на ви-
падок пожежі.

– У період збирання забороняється 
спалювати стерню, післяжнивні залишки 
та розводити багаття на полях. Зернотоки 
слід розміщувати від будівель та споруд 
не ближче 50 метрів, а від хлібних ма-
сивів – не ближче 100 метрів. Майдан-
чик для току повинен бути очищений від 
рослинного покриву та обораний смугою 
завширшки не менше 4 метрів.

– Стоянки туристів (автотуристів), 
пасіки допускається розміщувати не 
ближче 100 метрів від хлібних масивів. 
Полювання у хлібних масивах та по-
близу них забороняється.

Державна служба з надзвичайних си-
туацій ще раз звертається до керівників 
господарств щодо необхідності приве-
дення полів, зернозбиральної техніки, 
об’єктів переробки та зберігання зерна 
в задовільний протипожежний стан. А 
також до всіх громадян: будьте особливо 
пильними у поводженні з вогнем біля 
хлібних масивів! Лише у цьому випадку 
можна сподіватись, що збирання вро-
жаю пройде без надзвичайних подій.

Якщо ж уже трапилась біда і власни-
ми силами з нею не впоратись, теле-
фонуйте 101.

Володимир ЗАКАЛОВ,
начальник районного відділу управління 

ДСНС України у Тернопільській області

Хліб росте не для пожеж
Настала пора збору врожаю, під час якої в стані максимального 

навантаження працюють не тільки сільськогосподарські господарства, а й у 
повній бойовій готовності знаходяться працівники ДСНС.



 – Галю! Я закоханий у 
тебе до нестями!

 – Ох і впертий ти, Пе-
тре! Я ж тобі вчора рішуче 
відмовила!

 – Так це була ти?!

* * *
– Тату! Пішли до цир-

ку! Там гола тітонька 
стрибає на тигрі!

– Ну, пішли. Давно я 
тигра не бачив…
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Конкурс

Сплітаємо тужаве перевесло щирих 
привітань з нагоди 75-ліття,
яке він святкуватиме 25 липня,
 чоловікові, батькові й дідусеві
Іванові Омеляновичу ЗАБІЯЦІ

зі с. Колиндяни.
Тату рідний, 

любий наш ді-
дусю, Ви в нас 
є і милий нам 
цей світ. Хай 
Вам смуток не 
спаде на думку, 
Ви живіть на 
радість нам сто 
літ. Хай ніколи 
не болять на-
труджені руки, 
старість хай об-
ходить повсякчас, тільки радість хай 
приносять внуки і всі люди поважа-
ють Вас! Хай сонце світить Вам за-
вжди і вік Ваш за 100 літ минає та 
на поріг Ваш у рідний дім хвороб і 
незгод не пускає. Хай гордістю будуть 
Вам діти й онуки. І завжди збігають-
ся наші дороги до отчого дому, до 
рідних порогів. Низький Вам уклін! 

Хай Матір Божа береже 
від тривог, хай многії літа 
дарує Господь Бог!

З любов’ю і повагою – 
дружина, діти, онуки.

У цю прекрасну літню пору, 
20 липня, святкувала свій ювілей 

дорога донечка, сестричка, 
дружина, матуся 

Ірина Віталіївна СТАВНИЧА.
Нехай волош-

ками цвітуть літа 
прекрасні, не-
хай здійсняться 
тисячі бажань, 
щоб доля дару-
вала тільки щас-
тя, ні грама бід, 
ні крапельки 
страждань. Жит-
тя хай квітне, 
мов вишневий 
сад, і кожен день 

усміхнено радіє, а доля подарує зоре-
пад здоров’я, миру, успіхів, надії. Хай 
пливе щасливо Твій життєвий човен 
і минає легко береги круті, а любові 
буде хай завжди він повен, то най-
головніше у людськім житті. Нехай в 
душі завжди горять іскринки радості 
й чекання. Нехай не знає серце зрад, 
а тільки радість і кохання.

З найкращими 
побажаннями – мама 
Орися, тато Віталій, 
чоловік Михайло, син 

Анатолій, брат Михайло з 
дружиною Любою, брат Олександр, 

сім’я Ставничих.

 Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської районної ради 
щиро вітають з Днем народження 

депутата районної ради
Марію Карлівну ГАДЖАЛУ.

Хай доля да-
рує Вам щирі 
хвилини і в ко-
лективі, і в колі 
родини. Хай 
обминають Вас 
всякі тривоги, 
хай стеляться 
довгі, щасли-
ві дороги. Щоб 
щастя всміха-
лось при кож-
ній годині, щоб 

злагода й мир панували 
в родині, щоб в серці за-
вжди була доброта на до-
вгі, щасливі і мирні літа. 

21 липня свій ювілейний День 
народження відзначає люблячий 
чоловік, турботливий батько та 

найкращий дідусь 
Михайло Антонович РИСАН.

Є ювілеї до-
сить різні, та є 
одна з найкра-
щих дат, Вас ві-
тає вся родина, 
бо Вам сьогодні 
— 60. Хай пану-
ють в серці по-
чуття високі, хай 
дарує доля по-
вні щастя роки. 
Хай Ісус пошле 
довгого віку, 

радості, здоров’я, достатку без ліку. 
Хай люди повагу та ласку дарують, у 
хаті любов, розуміння панують. Не-
хай оминають невдачі та грози, не-
хай лиш від сміху з’являються сльо-
зи. Хай Бог Милосердний з високого 
неба дарує усе, чого треба, а Матінка 
Божа, Цариця Свята, дарує щасливі і 
многі літа.

З любов'ю і повагою – дружина 
Люба, син Анатолій з дружиною 

Іриною, донька Оля з 
чоловіком Роландасом, 

онуки Вікторія, 
Мар’янка, Карінка, 

Антончик.

18 липня, у чудовий літній день, 
виповнилося 10 років дорогому синочку, 

братику, найдорожчому онучку
Арсену ВОЗНОМУ
зі с. Товстеньке.

У цей день 
святковий хочем 
побажати всього 
найкращого, що 
є на цій землі. 
Хай Тобі сонечко 
щиро сміється, 
тільки до щастя 
стежечка в’ється. 
У хороводі хай 
казка кружляє, а 
усмішка на устах 
завжди сяє. Хай 

Тебе щастя, як дощ, обливає, нехай 
Тебе радість завжди зустрічає. Нехай 
Тебе люблять рідні усі – цього ми ба-
жаєм, Арсенку, Тобі. Найдорожчий, 
найсолодший хлопчику рідненький, 
будь здоровий і щасливий, мудрий й 
веселенький. Хай веде Тебе за ручку 
Матінка Пречиста, щоб в житті Твоя 
дорога була довга й чиста.

З любов’ю – мама 
Наталя, 

тато Володя, брат 
Ростислав, бабуся Надя, 

дідусь Володя.

20 липня святкувала свій
 День народження 

Анастасія СЕРБЕНСЬКА.
Прийми  у цей 

день вітання 
найкращі. Ба-
жаємо здоров’я,  
миру і щастя, 
чистого неба, 
радості, будь ве-
села, здорова, 
багата. Нехай 
Матінка Божа 
Тебе береже, Ан-
гел Хоронитель 
за руку веде.

З повагою і любов’ю – 
колектив «Смаколика».

Педагогічний колектив Ягільницької 
ЗОШ І – ІІІ ступенів 
щиро вітає з ювілеєм

завуча з виховної роботи
Тетяну  Володимирівну ПОПІЛЬ.

У цей свят-
ковий світлий 
день, коли на-
став Ваш юві-
лей, ми щиро 
Вас вітаємо, до-
бра і щастя Вам 
бажаємо. Хай 
обминають Вас 
тривоги, хай Бог 
дасть щастя на 
путі, хай світла, 
радісна дорога 

щасливо стелиться в житті! Тож і не 
знайте в житті ні смутку, ані бід, у 
серці молодість плекайте, живіть до 
ста щасливих літ! Бажаємо світлої 

радості й сили, ласкавої 
долі, добра і тепла, щоб 
ласку Вам слало небесне 
світило, здоров’ям на-
повнила рідна земля!

Дорогу дружину, матусю 
Ірину Віталіївну СТАВНИЧУ

зі с. Білобожниця 
вітаємо з Днем народження.

Наша мила і 
люба, найкраща 
у світі, бажаємо 
щастя, даруємо 
квіти. Щоб сон-
це і зорі плекали 
тепло і щоб за-
вжди здоров’я у 
Тебе було. Щоб 
смутку не зна-
ла – ми проси-
мо долі, добра 
Тобі й радості, 

рідна, доволі, бо людям 
для щастя багато не тре-
ба – сімейного затишку 
й мирного неба.

З повагою і любов’ю – 
чоловік Михайло, син Анатолій.

20 липня відсвяткувала свій ювілей
Ірина Віталіївна СТАВНИЧА.

У 40 літ розкві-
тає життя і душа, 
ніби пташка, спі-
ває. Хай у юність 
й нема вороття, 
та у серці вона 
оживає. Ти ще  
зовсім у нас мо-
лода, Ти приві-
тна, спокійна і 
мила, залишайся 
такою завжди і 
щоб завжди Тебе 

всі любили.
З найкращими 

побажаннями – свекор 
Тарас, свекруха Ольга та 

Наталя і Оксана з сім’ями.

26 липня, у сонцесяйний день 
чарівного розмаю, коли природа 

поповнюється яскравими барвами 
літа, святкує свій молодий ювілей 

шанований нами директор 
ПСП «Ягільниця-В»

Василь Михайлович ВИСЛОЦЬКИЙ.
Вітаючи із цим 

чудовим ювілеєм, 
зичимо Вам не-
впиннного руху 
вперед, успішно-
го здійснення всіх 
задумів і планів. 
Бажаємо, щоби 
підґрунтям щасли-
вого життя та плід-
ної праці було міц-
не здоров’я, серце, 
сповнене любов’ю, 
та добра думка, щирі почуття. Щоби 
Ваше життя було світлим і радісним, 
як цей святковий день. Нехай людська 
шана буде лише подякою Вам за Вашу 
працю, чуйність, добре людське  серце 

творити людям добро.
З повагою – працівники 

дошкільного закладу № 2 
с. Нагірянка.

Золотом розквітнув піввіковий 
ювілей у долі шанованого краянина 
– депутата Тернопільської обласної 
ради, директора ПСП «Ягільниця-В» 
Василя Михайловича ВИСЛОЦЬКОГО.

Шануємо Вашу 
відданість спра-
ві, якій служите, 
високий патріо-
тизм, безкорис-
ливу допомогу і 
сприяння всім, 
хто її потребує. 
Нехай літом роз-
кішним будуть 
Ваші літа, завжди 
гарна, потішна 
полотнина жит-
тя. Нехай маки червоні заціловують 
світ, а калина рум`яна із зелененьких 
віт подарує здоров`я і букети надій, 
нехай збудеться кожна із задуманих 
мрій. З роси і води на довгу сотню 
літ! Всіх гараздів, всякого добра на 
щодень, на многії літа!

Від Чортківської Спілки 
воїнів-«афганців» – її голова 

Михайло Заблоцький.

Любі наші читачі, а особливо – чи-
тачки! Від нині запроваджуємо новий 
конкурс – на цей раз кулінарний. Про-
понуємо вам надсилати, подавати осо-
бисто до редакції рецепти улюблених 
вами страв: чи то перших, чи других, чи 
випічки – словом, на ваш смак. Рецеп-
ти ми публікуватимемо і всі охочі го-
лосуватимуть за найбільш вподобаний 
газетними купонами, що додаються тут 
же. На переможців, звісно, чекатиме 
нагорода від спонсора конкурсу.

Наші контакти незмінні: 
адреса – м. Чортків, вул. Зелена, 3; 
електронна пошта – golnar@ukr.net; 

тел.: 2-36-85, 2-16-06.

Смакота по-чортківськи

КУПОН

Смакую, схвалюю, запозичу
___________

Мариновані 
кабачки

4 кг кабачків 
порізати, при-
солити. Тим 
часом робимо 
маринад: 250 г 
цукру, 250 г олії, 
200 г оцту, 100 
г солі. Додає-
мо 1 ст. ложку 
меленого перцю, 
100 г давленого 
часнику, жменю 
різаного зеленого 

кропу (під кінець). А ще – перець горо-
шком – 10 шт., лавровий листок, 500 
г томату і сік з кабачків. Має вийти 5 
літрових банок, які слід стерилізувати 
впродовж 30 хвилин.

Чекаємо на вас: 
смт Заводське, 

вул. Чарнецького, 15. 
Тел.: 2-43-93, 097-931-10-54

Надія ВЕЛИЧЕНКО, 
с. Босири


