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Виходить з 1939 року

Подія

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Співбесіди проводяться щодня о 13-й год. 30 хв. за адресою:
м. Чортків, вул. Кн. В.Великого, 29 Е (колишній ремзавод).

За детальною інформацією звертайтесь за телефонами:
0 800 508 708 (безкоштовно), 095 26 00 703

resume@sebn.com

ТОВ Чортківська філія «СЕ Борднетце-Україна» запрошує на роботу:

23 серпня
9 год. – урочисте підняття Державного Пра-

пора України на горі Юрчинських у Чорткові. 
10 год. – урочиста церемонія підняття 

Державного Прапора України біля адмінбу-
дівлі районної ради. 

24 серпня
11 год. 30 хв. – «хода Єдності», приуроче-

на 25-й річниці Незалежності України (від 

РКБК ім. К.Рубчакової)
12 год. – духовний хорал «Осанна Укра-

їні» біля пам’ятного хреста, встановленого 
на честь проголошення Незалежності Укра-
їни (на площі біля церкви св. Покрови)

18 год. – святковий концерт з нагоди Дня Не-
залежності України на співочому полі у місько-
му парку культури та відпочинку ім. І.Франка 
(гості заходу – співачка Катя Бойко, чоловічий 
вокальний квартет «Акорд» та ін.).

Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора 
та 25-ї річниці проголошення Незалежності України

Було фест на «Гольський FEST»

Читайте на 7-й стор.
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На часі2
Жнива-2016 Анонс

На правах реклами

Оскільки передбачається різноманітна програма, 
як уже відомо, й на часі активно проходять підго-
тування до свята, тож ми (кореспонденти районки), 
так би мовити, зазирнувши за лаштунки, поцікави-
лися насиченістю відзначення урочистостей у на-
чальника відділу культури, туризму, національностей 
та релігій Чортківської РДА Галини ЧАЙКІВСЬКОЇ. 

Отож, як повідомила п. Галина, очікуються висту-
пи славетних митців пісенності й музики, відомих 
не лише на теренах нашого краю, а й за межами 
України: Анатолія Матвійчука, Степана Галябарди, 
Миколи Блаженка, Зоряни Вовк, Маркіяна Плах-
ніцького, диригента Мирослава Кушнірика та інші. 

Святкування проходитиме, так званими, мистець-
кими блоками. Розпочинатиметься дійство святко-
вою «ходою Єдності», яку супроводжуватиме муні-
ципальний оркестр «ОРКЕСТРА ВОЛІ» (керівник 
– заслужений діяч мистецтв України Михайло Ві-
ятик) –  театралізована колона: «Гетьмани України» 
(верхи на конях Петро Дорошенко, Богдан Хмель-
ницький, Іван Мазепа, Іван Сірко); «Київська Русь» 
(князь Володимир і княгиня Ольга); «Слава Україні! 
Героям Слава!»; духовенство; «Українське козацтво» 
(хлопці-козаки зі списами); «За Україну, за її волю!» 
(представники братства вояків УПА); «Хоробрі сер-

ця» (воїни АТО, учасники бойових дій на сході Укра-
їни); мажоретки; духовий оркестр; «Щасливе дитин-
ство» (дитячі колективи Чортківщини); «Хліб усьому 
голова» (юнаки та юнки в українському строї – із 
короваями на вишиваних рушниках); далі – творчі 
колективи не лише з Чортківщини, а й зі сусідніх 
районів; працівники підприємств с-ща Нагірянка… 

А відтак – власне урочистості за участю артис-
тів Тернопільського академічного обласного укра-
їнського драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка та 
інших майстрів сцени; опісля – показові виступи 
майстрів кінного спорту; а далі – відкриття облас-
ного пісенно-хореографічного фестивалю «Дивоц-
віт». 

Під завісу святкового дійства глядацьку, гадаємо 
– много-многочисельну, аудиторію розважатиме 
гурт «Медовий полин». Але на цьому масове гулян-
ня не завершиться… Даруйте, дозволимо собі потяг-
нути, як-то кажуть, інтригу.

Тож обов’язково завітайте до Нагірянки на свят-
кування, щоби у великому колі народу вкраїнсько-
го відзначити молодий ювілей Незалежності нашої 
держави. Там, безумовно, ви отримаєте невичерпну 
й незабутню культурно-мистецьку насолоду.  

Тетяна ЛЯКУШ 

Розмаїтим «Дивоцвітом» 
заквітчається Незалежність

Напередодні молодого ювілею Незалежності нашої держави, 21 серпня, о 15-й годині Чортківщина 
розгорне святкове дійство у с. Нагірянка. Саме там і відбуватиметься IX обласний пісенно-
хореографічний фестиваль «Дивоцвіт», приурочений 25-й річниці Незалежності України.

Ощадбанк покращив умови кредитування ОСББ/
ЖБК для впровадження енергоефективних заходів 
у багатоквартирних будинках. Зокрема, у рамках 
програми «Ощадний дім» знижено процентні став-
ки: відтепер для кредитів строком до 1 року ставка 
становить 21%, для кредитів строком більше 1 року 
– 21,5-22%.

Крім цього, отримати кредит відтепер легше, адже 
банком значно спрощено вимоги до ОСББ, а саме:

– передбачено можливість кредитування ново-
створених ОСББ без вимоги щодо діяльності не 
менше 6 місяців;

– скасовано обов’язковий власний внесок;
– зменшено кількість голосів співвласників для 

прийняття рішення для отримання кредиту до 2/3 
голосів;

– спрощено вимоги до пакету документів, необ-
хідних для отримання кредиту.

«Все більше родин долучаються до програми 
«Ощадний дім», розуміючи, що утеплення будин-
ку зараз – це значна економія в майбутньому. Пе-
ретворивши свій дім на енергоефективний, люди 
отримують теплі оселі й заощаджують кошти. На-
приклад, заміна вікон допоможе підвищити темпе-
ратуру в квартирі на 4-5 градусів, а утеплення фа-
саду та модернізація теплових пунктів забезпечать 
економію енергії до 50%. Враховуючи зростаючий 
інтерес людей до програми, ми вирішили зробити 
енергоефективні кредити ще більш доступними», – 
зазначив заступник голови правління Ощадбанку 
Андрій Стецевич.

Нагадуємо, що в рамках програми «Ощадний дім» 

ОСББ може провести термомодернізацію будинку, 
значно заощадивши за рахунок державної підтрим-
ки. За «теплими» кредитами для ОСББ і ЖБК дер-
жава компенсує від 40 до 70 відсотків суми кредиту 
на придбання матеріалів і обладнання. Розмір від-
шкодування залежить від кількості квартир у бу-
динку, власники яких отримують субсидії. Загалом 
ОСББ – позичальники Ощадбанку вже отримали 
2,8 млн. грн. державної компенсації.

В багатьох областях діють місцеві програми під-
тримки тепломодернізації ОСББ, відтак кредити 
для них стають ще дешевшими. Зокрема, за нещо-
давно підписаним меморандумом між банком та 
Київською міською держадміністрацією передбача-
ється додаткова компенсація в розмірі 30% від суми 
«теплого» кредиту для київських ОСББ.

У рамках державної програми «Ощадний дім» з по-
чатку її дії у 2015 році Ощадбанк надав об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків з різних 
міст України 147 «теплих» кредитів на загальну суму 
понад 7,7 млн. грн. Загалом свої житлові умови по-
ліпшили власники 10 789 квартир.

Більш детальна інформація про програму – на 
офіційному сайті, в Контакт-центрі за тел.: 0-800-
210-800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних 
телефонів по території України), +38-044-363-01-33 
та у відділеннях Ощадбанку.

Прес-служба Ощадбанку

Ліцензія НБУ № 148 від 5.10.2011 р.

Ощадбанк знизив 
ставки за «теплими» 
кредитами для ОСББ

–  Якраз тепер настає час, що об`єднає цілу низку 
робіт – і збір, й обробіток ґрунту, і посів, – акцен-
тує Іван Ярославович. – Бо вже, по суті, розпочато 
посів озимого ріпаку – насіння його лягло в ґрунт 
на 980 гектарах, а загалом засіється порядку 4200 га. 
Триває процес підготовки площ під посів озимого 
ячменю та озимої пшениці. 

–  То тепер для селянина, виходить, найгарячіша 
пора?

–  Лише встигай! Наразі впорано ранні ярі зернові 
та зернобобові культури, хоча, повторюся, за важ-
ливістю цьому етапу варто віддати першість через 
те, що сповнено найголовнішу заповідь хлібороба: 
зібрано хліб, який запашним короваєм ляже на стіл 
наших краян. А далі настає напружена клопітка ро-
бота аж до пізньої-пізньої осені. 

–  Як «виструнчиться» той конвеєр?
–  У залежності від погодних умов, мабуть, най-

перше розпочнеться, можливо, збір кукурудзи на 
зерно, відтак – соняшника, ранніх сортів сої, цукро-
вих буряків. У міру звільнення площ засіватимуться 
озимі: нині вже ріпак, десь орієнтовно після 15-20 
вересня – озима пшениця. Цього року агротехнічні 
строки «зсунулись»  – адже й жнива розпочинались 
на 2-3 тижні раніше, як зазвичай.

–  Іване Ярославовичу, а який сумарний підсумок 
завершення збору ранніх ярих зернових і зернобобових? 

–  Ці культури в середньому видали врожайність 
56,3 ц/га – на рівні минулого року. Хоча спостері-
гається строкатість в урожайності – від 30-ти до 95 
ц/га – в залежності від погодних умов на окремих 
зонах району.

–  А що ж основний хліб – його маємо достатньо?
–  Вал озимої та ярої пшениці цьогоріч складає 

55500 тонн – за урожайності 52 ц/га. Цього більш 
ніж достатньо до потреб району в продовольчому 
зерні.

–  Звучить ствердно: будемо з хлібом, адже так? 
Здається, тому слугують оці втішні аж три п`ятірки 
з двома подальшими нулями!

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Голова райдержадміністрації 
М.Сташків днями проінспекту-
вав ремонт автодороги Білобож-
ниця-Теребовля, фінансування 
якого здійснюється з обласно-
го бюджету. Роботи проводить 
Чортківський райавтодор. На 
часі вони ведуться у с. Ридодуби, 
а в їх результаті повністю буде 
проведено ямковий ремонт до-
рожнього покриття до межі з Те-
ребовлянським районом. На від-
різку автошляху з Теребовлі до 
Вербівців дані роботи уже завер-
шено. Тож невдовзі можна буде з 
упевненістю говорити, що один 
із автошляхів, який сполучає 
Чортків із обласним центром, 
буде повністю відремонтовано.

(За інф. Чортківської РДА)

У райдержадміністрації

Триває ямковий ремонт доріг району

Вже хліб у коморі
У таких втішних словах – меседж нашої вчо-

рашньої бесіди з начальником управління агро-
промислового розвитку райдержадміністрації 
Іваном ЗАБОЛОТНИМ. Адже в цьогорічних 
жнивах подолано, можна сказати, основний етап 
– збір хліба. Хоча, за твердженням головного 
аграрія району, навіть попри виняткову визна-
чальність, це – всього лиш початковий відтинок 
напруженої праці трудівників ланів у комплексі 
збору врожаю-2016 та закладанні підвалин уро-
жаю року наступного, 2017-го.
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Проблема та її вирішення
Болить!

Розпочну з того, що всі ми грішні на цій святій 
землі. Грішимо, а ще більше смітимо. Сміття не 
бракує на вулицях, хоча для нього є урни. Та 
хочу звернути увагу на те, що робиться в лісона-
садженнях. Рекомендую кожному замислитись, 
як ми – розумні істоти, винайшовши колесо та 
могутні ракети, що зазирають високо в небеса і 
навіть на інші планети, дійшли до такого рівня. 
Замислімось й про те, що за подібного «господа-
рювання» нам справді доведеться дуже сутужно, 
а то й цілком неможливо вижити на нашій дуже 
прекрасній матінці Землі.

Там, в лісопосадці, – вся таблиця Мендєлєєва: і 
ртуть, й залізо, і «поклади» недоїдків, і покрівель-
ний шифер, старі шини від автомобілів, відпрацьо-
вані акумулятори… Так багато, що й годі все пе-
релічити. Бачив я й багато покинутого сміття біля 
вододжерел: там є обгортки від морозива та пакети-
ки ще від чогось їстівного, порожні пляшки на всяк 
смак – як скляні, так і пластикові. На мою думку, 
то місце – святая святих: адже вода – це життя. Не 
раз замислююсь, чому людська свідомість впала так 
низько, що не хоче розуміти просту істину: сьогодні 
ти викинув окраєць хліба, а завтра зможеш викину-
ти й більше. Варто нагадати: хліб і тільки хліб – то 
є дар Божий, який нам даний для життя. А лісові 
насадження – це наші «легені», це чисте повітря, 
яке вдихаємо, тому мусимо шанувати й оберігати 
дерева, де б вони не росли. Чомусь у себе в домі під-
тримуємо чистоту й порядок, а поза домом, даруйте 
на слові, можна й гадити, та ще й занадто. Тож, аби 
навести лад в нашому довкіллі, мусимо разом взя-
тися до цієї справи серйозно й невідкладно. Можна 
влаштувати толоку та гуртом зачистити найбільш 
захламлені місця. А в подальшому прошу владу як 
міську, так і районну докласти максимум зусиль до 
контролю за порядком в навколишньому середови-
щі. Бо в нас по селах течуть гноївки в річки та по-
тічки, завдаючи непоправної шкоди водному серед-
овищу. На мою думку, потрібно вести агітацію за 
чистоту наших вулиць і доріг у школах та церквах. 
Прислухайтесь до цього, керівники шкіл, вчителі, а 
також священики – високодостойні отці! У такий 
спосіб ми зробимо чимало для привабливості на-
шої спільної домівки, гуртом подолаємо і бруд, і 
хвороби.

Тривожить спокій в місті й не тільки. Тепер бага-
то автомобілів оснащено звуковими пристроями – 
протиугінними та попереджувальними. Приміром, 
до храму чи РАГСу прямує весільний кортеж, то так 
ревуть «ревуни», що люди з острахом озираються 
навсібіч, чи то часом не бомбоналіт (адже триває 
війна). Або ж інше: приїхав під багатоповерхівку ко-
лега по колегу чи таксі на замовлення. Повідомляє-
сигналить про своє прибуття. І то таким клаксофо-
ном, що чути аж на десяту вулицю. Не випадало 
бачити-чути, щоби когось із цих горе-водіїв оштра-
фувала наша доблесна поліція. А варто нагадати: 
подача звукових сигналів в населених пунктах забо-
ронена (крім небезпеки наїзду). А ще стоять авто в 
дворі і обладнані вони протиугінними пристроями, 
котрі часто серед глухої ночі виводять такі «мело-
дії», що вже до ранку неможливо заснути…

Ігор СЛОНОВСЬКИЙ, 
член Народного Руху України

м. Чортків

«Закучерявлені» 
сміттям джерела 
й авто з «ревуном»

– Як же за три місяці, як Ви це позиціонуєте, вирішити 
проблему чистої води і достатньої її кількості?

– Проблема Чорткова в місці подачі зливу Серету зі 
свердловини в «Хлораторній» нагорі. Адже звідти вся вода 
розходиться на більшу частину міста, де, кажуть, є проблеми 
або з чистотою або з кількістю води. У «Хлораторну» стіка-
ється вода з двох місць добування: з Серету та свердловин. 
А вже з неї розтікається чотирма трубами до людей. Ще є 
вода з «Гнилої Балки», що тече на стару частину міста, але 
вона відносно чиста, тому зараз про неї мова не ведеться.

Наступна стадія роботи водоканалу – зонувати місто. Є 
кілька варіантів, один із яких – зонування, а ще – спочатку 
подати чисту воду, а потім почати відпрацьовувати ціноут-
ворення і зонування. Бо пояснювати людям, чому така ціна, 
подаючи брудну воду з перебоями – неправильно. Я це гово-
рив і меру, і начальнику водоканалу. Дайте чисту воду – і вам 
буде більше дозволено, навіть щодо підняття тарифів. 

У Чорткові є екологічна катастрофа: ми п’ємо ту воду, 
яку спускаємо в унітаз. Чортків це п’є точно, адже він п’є 
воду з Серету, хоч і є свердловини, але вони не глибші 20 
м, вода з Серету дренажує у свердловини і лише дуже трош-
ки, відсотків 20 – з Гнилої Балки. А перед Чортковом є ще 
ряд міст, які ведуть себе точно так само, як і чортківчани. 
Людям треба довести думку: те, що ми скидаємо у річку, те 
й п’ємо. І кивати на інших не можемо, бо ми такі ж. Нижче 
за течією у нас є села, які п`ють ту ж воду. Тому питання 
каналізації і води зведені в одне, просто людям це важко 
донести.

Тому моя вам порада: перший крок у вирішенні пробле-
ми чистої води – приберіть або почистіть серетову воду або 
дайте повністю чисту воду, аби люди відчули перший крок 
змін. Але людям треба донести: каналізація має бути по-
чищена і в Серет має бути скинута чиста вода! Якщо вони 
це не зроблять, то наступне покоління вони залишать без 
води. 

Серет на сьогодні є такою собі природною очисткою сто-
ків усіх міст, які на ньому знаходяться. Там процес очист-
ки йде той же, що і на очисних спорудах, але це не є за-
вданням річки! Вона, звичайно, від безвиході спасає таким 
чином сама себе, але вода забруднена потрапляє у питну. 
Чим дальше, вона все більше і більше забруднюється, а це 
призводить до того, що в світі зменшується рівень питної 
води катастрофічно. І наступному поколінню ми не зали-
шимо питної води. Вода ж, звісно, впливає на здоров`я, 
життя людини. 

– То це означає, що у нас стоки взагалі не очищуються?
– Ні, технологія очистки у Чорткові правильна, але її 

треба реконструювати, відновити. Я вже весною пропо-
нував проект відновлення очисних споруд. Ось наразі ви 
бачите перед собою розроблені нашою компанією проекти 
реконструкції двох каналізаційно-насосних станцій «Парк» 
та «Залізнична», гроші на це вже виділено управлінням еко-
логії та природних ресурсів ТОДА. Це лише перші кроки, 
кардинально вони нічого не вирішують.

– Які ж вирішують?
– Стоки мають певні стадії очистки. І є дві КНС, до яких 

сходяться усі стоки і які перекачують їх в очисні, що мають 
переробити воду і скинути в Серет. Ці очисні знаходяться в 
районі автостанції. Поїдьте туди, самі побачите, що скида-
ється в річку. Проте скажу, що проблему «роздувають»: чи 
тому, що не знають, як реалізувати, чи тому, що її 25 років 
робили великою. Насправді проблема з водоочисткою і по-
дачею води вирішується максимум за 6 місяців, а з чистою 
водою ще менше – за 3 місяці.

– Як Ви бачите вирішення проблеми з недостатньою кіль-
кістю води у Чорткові?

– Щоб вирішити проблему з кількістю води, треба для 
початку звести цифру, скільки ж місто потребує отої жи-
вильної рідини. Як мені повідомив начальник водоканалу 
Віталій Царик, щоби забезпечити цілодобове постачання 
води для населення Чорткова треба приблизно 3 тис. куб. 
м. Проблематика в тому, що все це – на словах, без доку-
ментів, лічильників і т. д. Але стартуємо від цієї цифри. На 
«Хлораторній» є два резервуари: місткістю 600 та 2 тис. куб. 
м. Із тих свердловин, що використовуються на сьогодні, по-
дається 800 куб. м води. Добираємо 2 тис. куб. м із Серету. 
Що з ними робити? Є 2 варіанти: очистити, як і в річці, 
через піщано-гравійні фільтри, згодом завдяки гіпохлориту 
натрію знезаражуємо та змішуємо з водою зі свердловин. 
Даний проект приблизно коштує 2 млн. грн., хоча точні 
цифри ще не виведені. Таку суму я озвучував вже на за-
сіданні робочої групи «Якісна вода міста». Ми тоді провели 
детальний аналіз серетової води в інституті, пропонували 
дніпропетровську фірму, яка змогла би втілити в життя 
даний проект. Але в Чорткові бояться води з річки, хоча 
й п`ють її вже 25 років. Чортківчани вважають, що треба 
пити воду зі свердловини. Думка непогана, але цю гіпотезу 
треба перевірити. То чи можна задовольнити потреби міс-
тян у питній воді зі свердловин? Насправді, за попередніми 
даними, адже поки що повної перевірки можливостей ще 
ніхто не проводив, – так, можна повністю використовувати 

для споживання воду зі свердловин. Так, у «Вавріново» є 5 
свердловин із дебетом 30 куб. м на годину (на добу отриму-
ємо при цілодобовій експлуатації більше 3 тис. кубів). Зараз 
користуються лише двома з п`яти наявних свердловин. На 
«Старій Білій» є в наявності 8 свердловин різної потужнос-
ті, з яких в експлуатації перебувають лише чотири і то пра-
цюють тільки 12 год. на добу. Такий регламент встановило 
попереднє керівництво водоканалу, виходячи з принципів 
економії – тарифи вночі дешевші, а не цілодобової подачі 
чистої води. Тому якнайперше треба перевести ці свердло-
вини у режим 24-годиннної експлуатації. А ще додатково 
доберемо на місто більше тисячі кубів води з «Вавриново» 
(для цього треба з`єднати її зі «Старою Білою», проклавши 
2 км водопроводу) – і в результаті Чортків повністю буде 
забезпечений водою зі свердловин. Коштуватиме таке задо-
волення приблизно 2 млн. грн. Хочу звернути увагу, що да-
ний варіант ризиковий тим, що ми свідомо позбавляємося 
одного з джерел – річки Серет, наявні комунікації пропа-
дуть, а згодом, за потреби, їх відновити буде надто складно.

Та це, нагадаю, лише теоретично, бо практично треба 
швидко прокачати свердловини та підтвердити наявні по-
казники, тоді зібрати воєдино усі цифри та вирахувати, 
скільки додатково матимемо кубів води. Якщо будуть роз-
біжності між потребами і можливостями (наприклад, 3 тис. 
куб. м і 2200 куб. м відповідно), то різницю води можна 
докачати з Серету. Очистити 800 куб. м набагато дешевше, 
ніж ту кількість, що беруть зараз із річки, – 2 тис. куб. м. 

Якщо брати до уваги той варіант із розробкою свердло-
вин, що знаходяться за 20-25 км від Чорткова, то він, за-
уважу, буде найбільш затратний фінансово. 

Я пропоную зробити потрібні дослідження безкоштовно, 
використавши для цього домовленість із фірмою-підрядни-
ком. Усю проектну документацію, перевірку свердловин і т. 
ін. робитиме підрядник. 

У розмову включається Ганна РУДЕНКО, керівник про-
ектів ТОВ «Інтерпроект GmbH». Вона пояснює фінансову 
складову пропонованих проектів:

– Ми можемо надати вам допомогу, повністю інформа-
тивний, технічний супровід. Ми маємо комунікувати від ва-
шого імені або разом із вами з міжнародними фінансовими 
інституціями різними інструментами: письмовими, усними. 
Ми можемо розробити програму, вам треба вихідні технічні 
дані, щоб комунікувати цю проблематику далі, нагору.

Грошей дуже багато, які заготовлені на модернізацію 
міст і сіл України, але їх в Україні не вміють залучати та 
освоювати. І це – проблематика усієї України. І в Чорткові 
вона особливо гостра, бо Чортків зовсім цього не робить. 
Львів почав робити ще тоді, коли це не було плановим, 
а зараз гроші просто лежать, їх треба брати, а ніхто цього 
не робить, бо не вміє. Європейці по-іншому бачать і ми, 
українці в маленьких містечках, – по-іншому це бачимо. 
Ми просто думками і баченням не сходимося. От зараз хо-
чемо реалізувати проект «Місто, в якому хочеться жити». 
Інфраструктура, до якої входить вода, тепло, освітлення, 
транспорт, дороги і парки, – це мінімум міста, щоби зро-
бити його комфортним, і це те, на що Європа дає гроші. 
Тобто, оцей пласт теж можна піднімати, але нездатність, 
небажання, некооперування влади та громади міст, щоби 
спілкуватися, відпрацювати якийсь документ, програму, 
щоб комунікувати нею до міжнародних фінансових органів, 
тормозить процес.

Її підтримує, доповнюючи, пан Євген КУНЬ:
– Щодо грошей, то тут теж є різні варіанти їх залучення: 

взяти в інвестора, уклавши енерго-сервісний контракт, ви-
користати кошти міжнародних фінансових організацій (але 
на це піде не менше 5 років), взяти у лізинг, а також – пе-
реглянути бюджет міста і вирішити, які проблеми є пріори-
тетні (це має сказати громада) й скільки коштів на них має 
виділятися. Впевнений, що на сьогодні ніхто з депутатів не 
розуміє складу бюджету і на яку проблематику скільки йде 
грошей. На кожній сесії десь так мільйон гривень перероз-
поділяється в одну чи іншу сторону. Тобто, гроші є, але 
вони можуть йти в даний час не на пріоритетні напрямки.

Але хочу наголосити, що чортківчани мають зрозуміти 
просту істину: як гласить народна мудрість, порятунок по-
топаючих – справа рук самих потопаючих. Саме громада 
має ставити проблему до першочергового виконання. Чи 
зуміють мешканці міста Чорткова відстояти своє право на… 
воду, чисту, живильну, оту, що є основа основ усього живо-
го, – залежить лише від них самих. Якщо вважаєте пробле-
му води у місті однією з першочергових і таких, що потре-
бують негайного вирішення, – донесіть місцевій владі через 
депутатів міськради свого виборчого округу власне бачення 
й прослідкуйте за виконанням поставлених вами завдань. 
Не будьте байдужими, треба потурбуватися про наше май-
бутнє та наших дітей разом. А депутатський корпус Чортко-
ва має змінитися, стати таким, який ставить завдання вико-
навчому органу, що він має робити в першу чергу, бо саме 
депутати є ретранслятором прагнень чортківчан.

Оксана СВИСТУН

Наш порятунок – у наших руках
Знаєте, як кажуть: скільки людей – стільки думок. Так і щодо вирішення нагальної проблеми Чорткова – 

чистої води. Вже на сторінках «Голосу народу» неодноразово висвітлювалося це питання, розповідали про 
робочу комісію «Якісна вода міста», і своє бачення викладала детально завідувач Чортківського міськміж-
районного відділу Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби 
України» Оксана Чайчук, відповідав на запитання міський голова Володимир Шматько, роз’яснював ситуа-
цію начальник ВУВКГ Віталій Царик. 

Сьогодні хочемо поділитися з вами, шановні читачі, роздумами щодо вирішення проблеми чистої води та 
подачі її в достатній кількості спеціаліста з цієї галузі, директора ТОВ «ВАССЕРКРАФТ БЮРО» пана 
Євгена Куня, який, як уродженець Чортківщини, хоче допомогти землякам у цій непростій ситуації, немало 
зробив у цьому напрямку, залучивши вузькопрофільних спеціалістів, зокрема, дослідив систему водопоста-
чання та водовідведення міста Чорткова, виявивши їх недоліки, зробив аудит насосних станцій, детальний 
аналіз води з річки Серет й ін. Наш співрозмовник пропонує вирішення чистої води у термін до трьох місяців, 
а очистки каналізаційних стоків – до півроку.
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Підслухане Зоринка волі

Маємо прем`єру нової рубрики, запропоно-
ваної самими читачами. Гадаємо, вона знайде 
резонанс поміж читацького активу й дедалі по-
повнюватиметься претензійними новинками.

Відбувши 24-денний термін лікування в Укра-
їнському державному медико-соціальному центрі 
ветеранів війни, що у м. Переяслав-Хмельницький 
на Київщині, я помаленьку, шкутильгаючи, доби-
рався до госпітальної автостанції. Назустріч мені, 
коротаючи час, йшли двоє чоловіків похилого віку, 
російськомовні. Не звертаючи на мене уваги, один 
другому каже: «Ты понимаешь, а Путин послед-
ней-ший дурр-рак! Когда Азаров удрал, Янукович 
удрал, Министром обороны был русский, началь-
ником Генштаба – тоже русский. Фактически 
власти в Украине не было. В это время ему надо 
было с помощью танков, БТРов и десантников за 
одни-двое суток занять весь юг Украины вплоть 
до Молдавии и Румынии, а он, дурак, этого не 
сделал. Был бы Жуков – он бы с этим делом спра-
вился на отлично. Стыдно, что на такую великую 
Россию не нашлось второго Жукова».

Ось така «п’ята колона» живе поміж нас. Їсть 
наш хліб, ходить по нашій землі і хоче, щоб ми ві-
чно були їх російськими рабами. Щоб і далі вони 
були в нас керуючою та направляючою нацією…

Іван ВИШОВСЬКИЙ, 
с. Переходи

Вишиванка
Поміняли чимало партій, 
зрозуміло, провладних, і от:
Вишиванка для них сьогодні – 
наче фрак, чи смокінг – дрес-код.
У “панів” грошовитих їх більше: 
є на кожен природи “каприз”,
їм не личить одну одягати, 
бо по статусу – не до “реприз”.
Не кохана для них вишивала, 
не матуся і не сестра – 
із торгових мереж чи від майстра 
їм цю розкіш слуга принесла.
Справді, гарная вишиванка: 
і фасон, і під колір очей...
Лиш не має чуття родини –
Оберіг чарівний для людей.
Наче копію із картини 
і байдужую, щоб не вчинив 
душогуб, шут партійний Микита 
як в насмішку з народу носив.
Жадні краю цього, зупиніться, 
в України доля одна –
не сховаєте чорную душу 
за шедевром із полотна!
• • •
Вишивайте, кохані, з любов’ю, 
Хай чарівнії квітнуть узори, 
Всесвіт стягом вітав Незалежність – 
Нас ніколи ніхто не поборе!

Леонід КОЛУБАЄВ

Візьмімо тільки опозиційний блок у Верховній Раді. 
Не так давно колишня політична сила намагалася без-
коштовно та якомога активніше постачати газети нашим 
пенсіонерам у Чорткові.

Однак правда про тоталітарну комуністично-радян-
ську систему є лише одна – жорстока і кривава. На 
державному рівні в нашій країні нарешті дано оцінку 
всьому тому, чого ми наковталися в СРСР. Заборона ко-
муністичної ідеології зовсім не означає, що в суспільстві 
немає сил, котрі й тепер намагатимуться, використову-
ючи той чи інший привід, приховати темне радянське 
минуле за ілюзорними картинками.

Можна почути, що нинішню непросту економічну 
ситуацію в нашій країні порівнюють з «виробничи-
ми успіхами СРСР». Мовляв, радянська влада зуміла з 
нуля побудувати свою економіку, стала процвітаючою, 
демонструвала стійкий економічний розвиток. Не те, 
що в Україні. Звичайно, що не те. Бо у підручниках з 
історії радянського часу ніхто й ніколи не пояснював, 
як насправді кувалося економічне «диво» радянської 
економіки 1920-1940-х рр. До речі, і в деяких сучасних 
українських навчальних посібниках теж не вистачає до-
стовірної інформації про той час. Хіба що старий термін 
«радянська індустріалізація» замінено на новий – «ра-
дянська модернізація». І практично не йдеться детально 
про те, що насправді не було ніякої «індустріалізації» чи 
«модернізації».

Радянська економіка створювалася чужими руками – 
заводи і фабрики, які потім голосно називалися флагма-
нами промисловості СРСР, у 20-30-ті роки будувалися 
іноземними компаніями та закордонними спеціаліста-
ми. Тільки зі США на «відбудову» радянської економіки, 
за різними джерелами, зокрема secrets.in.ua, прибуло до 
200 тисяч американських інженерів і техніків. Із закор-
донних фахівців створювалися цілі організації, зашиф-
ровані під радянськими назвами. Скажімо, в переліку 
того, чим в радянському суспільстві так гордилися як 
кращими зразками тієї ж індустріалізації, – тракторний 
(танковий) завод в колишньому Сталінграді. Але там і 
цвяха радянського, мабуть, не було. Підприємство по-
вністю збудували в США, у розібраному вигляді пере-
везли на 100 кораблях до СРСР і тут змонтували.

Це вже сьогодні у відкритому інформаційному доступі 
можна знайти дані про те, як насправді будувався укра-
їнський Дніпрогес, про технічні розрахунки конкретних 
американської та німецької компаній для цієї споруди, 
про матеріали та обладнання, які постачали зі США, Ні-
меччини, Чехії. Один з очевидців пригадував, як одного 
разу укладати бетон доручили групі юних дівчат. Вони 
повинні були й утоптувати його босоніж. Але позаяк ді-
вчата були невисокі та худорляві, то задля ваги й тиску 
на бетон на плечі робітницям клали важкі мішки з ка-
мінням. Для більшості робітників основним знаряддям 
праці були лопата, кайло і тачка. Ними вибирали та ви-
возили землю і камінь. За роки спорудження ГЕС ро-
бітники витягли та перемістили 8 мільйонів кубометрів 
ґрунту, уклали 1,2 мільйона кубів бетону.

Власне, за різними сучасними історичними розвідка-
ми, лише фірма Albert Kahninc побудувала 500 радян-
ських підприємств, а всього за 10 років фахівці зі США 
спорудили майже 1500 заводів і фабрик, створивши хі-
мічну, електротехнічну, нафтову, гірничо-видобувну, ву-
гільну, металургійну та інші галузі промисловості СРСР, 
американські професори навчили 300 тисяч радянських 
інженерів (secrets.in.ua.politoloq.net).

Але про це зараз згадувати не будуть. Як і про те, що 
успіхи «радянської модернізації» кувалися ще й руками 
тисяч нещасних, кого комуністична система відправляла 
до ГУЛАГу. Ця безкоштовна робоча сила, серед якої було 
чимало інтелігенції, зокрема й технічної, гинула на «будо-
вах комунізму». Люди, які знали по шість-сім мов, мали 
наукові та творчі досягнення, прокладали в найнедоступ-
ніших місцях залізниці, на котрих коли «…не вистачало 
шпал, …клали й прибивали тіла мертвих зеків» (gazeta.ua). 
Сполучали водоплавними каналами ріки, мили золото 
для країни Рад на Колимі чи деінде в північних широтах. 
Руками іноземців, кров`ю власного народу будувала ра-
дянська система свої економічні успіхи, виконували, як 
тоді говорили та писали, «програму побудови соціалізму 
в СРСР». Того соціалізму, який може служити хіба що 
прикладом приниження і рабства, а не економічних успі-
хів. І який був великою ілюзорною брехнею.

А в сучасний період? Зараз є чимало традиційного для 
нинішньої російської ідеології словесного сміття про 
«хунту», «фашизм», НАТО. Теза, що «ми сильні разом», 
не нова. Проштовхується вона і деякими українськими 
політиками проросійського спрямування. І нібито це 
найбільше потрібно Україні, котрій без Росії «ну зо-
всім нікуди податися». Та що ж свідчить історія про це 
«об`єднання сил»? А свідчить вона про те, що сила Укра-
їни справді потрібна Росії.

Візьмемо для прикладу хоча б ту саму «нафтогазову 
голку», на котрій сидить сусідня країна, з якої пере-
важно й живе. Насправді потужна нафтогазова сфера 
Росії значною, навіть дуже великою мірою створювала-
ся розумом та руками українців. Тюмень, цей далекий 
нафтовий край, значною мірою заселений українцями. 
За різними джерелами, там мешкає 150 тисяч вихідців з 
нашої землі (вважається, що в Росії українців приблиз-
но 8 мільйонів). Випадало читати, що в таких північних 
російських містах, як Нижньовартовськ, Нефтеюганськ, 

Сургут, розташованих на територіях інтенсивного видо-
бутку вуглеводнів і розвитку нафтогазового комплексу, 
від 20-ти до 50 відсотків жителів – вихідці з України. 
Одні наші земляки поїхали на освоєння тих територій 
і залишилися там назавжди, інші роками працювали 
там вахтовим методом, надовго відриваючись від родин. 
Хтось може закинути докір, що ті люди їхали заробляти 
великі гроші. Так, великі. Але ж Росія набагато чисель-
ніша за населенням від України. То чому ж не вистачило 
російської сили, щоб освоїти ті багаті надра?

Дійсно, були такі, що їхали в далекий світ добровіль-
но. Але багато кого відряджали з України й у «добровіль-
но-примусовому» порядку – від робітників та технічного 
персоналу до студентських загонів. Далекі російські краї 
москітів, непролазних боліт, високоградусних морозів 
освоювали не тільки українці, які їхали добровільно. 
Туди заселяли українське селянство, оголосивши його 
класом куркулів, репресовану українську інтелігенцію. 
Врешті, кого тільки туди не заселяли. Та по всьому ви-
ходить, що Україна справді завжди чимало своєї сили 
віддавала Росії.

Пригадаймо такі підприємства Чорткова, як 
м`ясокомбінат, кондитерська фабрика, сирзавод, горіл-
чаний завод, краща продукція яких відправлялась до 
Москви та Ленінграда. 

А що Україна отримувала взамін? Та теж силу – силу 
терору і голоду, принесену з Московщини у 20-х роках 
минулого століття; силу терору і голоду, яка винищувала 
Україну в 30-х рр.; кривавий воєнний слід і голод 40-х; 
злидні та непосильну працю на «стройках народного ха-
зяйства»; репресії у 50-60-х; тотальний дефіцит і чорну 
силу ядерного вибуху 70-80-х. Можливо, таким чином, 
використовуючи Україну, її народ, Росія демонструва-
ла свою силу всьому світові? Так, як робить й сьогодні, 
коли намагається говорити з позиції сили, захопивши 
частину української території. При тому її чиновники 
– апологети «руського міра» – називають український 
народ «фашистами», «хунтою», «бандерівцями».  

То навіщо тобі, Росіє, бандерівська земля, на котрій 
все так погано? У тебе є багато власних земель і гарних 
своїх людей, щоби без «фашистів» і «бандерівців» ство-
рити собі край «благоденствія». Без нашої сили.

Україна!.. Чарівна Україна. Старий світ знає про неї 
вже понад 1000 років як про житницю Європи… Знає світ 
про її багатства, про її пишну природу і про трудолюби-
вий, чистоплотний та чи не найбільш гостинний, висо-
ких чеснот народ. А яка судилася їй доля на політичній 
карті?.. Також знає весь світ: підбитий, зажурений, підне-
вільний, уярмлений народ… Як? У часи найвищого роз-
витку цивілізації, культури, християнської моралі, демо-
кратії, ультра демократії і свободи?.. Так! Саме в ці часи 
народ, розірвавши ланцюги рабства й неволі, рвонувся 
жити своїм власним життям, як живе більшість народів 
світу. Хотів!.. Прагнув, боровся, гукав, благав про допо-
могу, кривлячись більше п`яти років у нерівній боротьбі з 
уярмлювачами та рабовласниками півночі, що протягом 
трьох сторіч намагалися вбити українську душу, знищи-
ти її обряди, звичаї, пісні, культуру та чарівно-мелодійну 
мову. У час цієї п`ятирічної боротьби з Москвою, 1917-
1922 рр., північний рабовласник побачив і зрозумів, яко-
го Велетня Духа він тримав в неволі й чим цей Велетень 
Духа може стати для нього в майбутньому. Він жахався 
від однієї цієї думки і було чого…

Страшно й дивно читати документи, в яких діячі Цен-
тральної Ради відхрещувалися від власного війська, – 
початком розвалу фронту. Свою підтримку пропонувало 
Центральній Раді близько мільйона вояків. Так, напри-
клад, з Петербурга надсилає телеграму Центральній Раді 
корпус, у складі якого – п`ять чи шість дивізій, дванад-
цять бронепотягів, – це єдиний корпус, що мав свою 
авіацію і свої танки: «Підтримуємо Центральну Раду, 
вантажимося у вагони, телеграфуйте згоду». А Централь-
на Рада і Винниченко відповідають: «Не їдьте, ви нам не 
потрібні». Так само повелися вони з частинами Укра-
їнського Вільного козацтва, яке вже на самому початку 
становило понад 60 тисяч осіб.

Тому поневолювач взявся вишукувати нові, модерні-
зовані, рафіновані засоби поневолення: обман, лице-
мірство, насильство. І він знайшов їх, вдягнув їх, навіть 
в «ризи» конституції: «вплоть до отдєлєнія». І Україна 
була приборкана до 24 серпня 1991 року.

Виходячи зі смертельної небезпеки, що нависла над 
Україною у зв`язку з державним переворотом в СРСР 19 
серпня 1991 року, Верховна Рада УРСР урочисто прого-
лосила незалежність України та створення Самостійної 
Української Держави – України. 

Але поневолювач ослаблював Україну всілякими спо-
собами і раптом Крим… І знову «щоб жоден солдат не 
виходив з казарми». А що не можна було вивести кора-
блі з екваторії Севастополя в Одесу, щоб не дістались 
ворогові?

А потім віроломний напад на схід України. І знову – 
«це не війна, а АТО». Народ піднявся добровільно. Та 
люди кожен день гинуть і гинуть.

Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде
                      (Василь Симоненко).

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Ми сильні без Росії
У суспільному, політичному та ідеологічному вимірах нам, сучасним українцям, трапляється стика-

тися з різними оманливими картинами, складати своєрідний тест на уважність щодо оцінки подій, фак-
тів, словесного сміття, що сиплеться як з потужних потоків московської антиукраїнської пропаганди, 
так і від певних «вітчизняних» сил, які проштовхують в суспільство погляди, далекі від українських 
національних інтересів.

«П`ята колона» – серед нас

Гарячим рядком

Соціальний барабан
І як можна оте зрозуміти,
У якім хворобливому стані?
Як казав той малий молдаванин,
Все звелось до понять барабана.
Щоб ростити у селах врожай,
Треба дати дотацій до лану.
Тоді будуть плоди на полях,
Та урядовцям все «по барабану».
Гірникам, сталеварам і всім трударям
Механізми потрібні в належному стані,
Урядовцям усе те нове –
Лише палички для стуку по барабану.
Тріщить освіта по всіх рівнях,
Без ліків хворі у критичнім стані,
Гуманітарні міністерства
Вивчають азбуку Морзе по барабану.
У Польщі досвід переймають – 
Дешеві як зробити марципани.
Та там реформи вже здійснились,
В нас лобом б`ють по барабанах.
О Україно, доле наша, 
Знайди вже мудрого гетьмана,
Щоб в нього мозок працював,
Не був, як гул у барабані.
Не можна жити жебраком, 
Тягнути руки, як цигани:
Подайте головам без мозку!
Там пустота, як в барабані.
Який «мудрець» назвав нас пересічними
Й відніс нас до якого клану?
Щоб нас сікло оте життя
Під соціальний стукіт барабана.
Не можна красти у держави, 
Ховати десь за океаном.
Воно повернеться назад, 
Як загримлять ті барабани.
Під барабан не можна ставити життя,
Пригноблення те вибухом повстане.
Тоді «по заду» вдарять всім,
Хто керував життям по барабану.

Олесь ГОПАНЧУК, 
смт Заводське 
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До дати Вічні істини

Село моє відоме в давнину,
Розділене маленькою водою.
Кривеньке – дивна назва. А чому?
Бо омивається кривенькою рікою.
Тече вона, як змійка, по селу,
Із пагорбка малого витікає,
Отак пропливши відстань чималу,
У Збруч потік води вливає.
У Кривенькому на роздоріжжі кра-

сується велетенський ясен, посадже-
ний нашими земляками в день скасу-
вання панщини. Хто вони, ці люди, 
які їхні прізвища та імена? Ніхто не 
знає. Не залишили вони писемної 
пам`ятки. А жаль...

Кажуть, що ясени були посаджені й 
уздовж дороги, але з плином літ зсох-
ли. Залишився тільки один. Біля ньо-
го встановлено хрест. Одні кажуть, що 
зберігся цей ясен через це. Інші вва-
жають, що дерево вижило, бо росте 
на межі трьох доріг. Та хто його знає? 
Головне, що ясен є і нагадує жителям 
села про радісні миті минулих літ, 
коли їхні предки, звільнившись від 
панської неволі, увіковічнили свою 
радість в цьому мовчазному свідкові далекого мину-
лого. Така пам`ятка для нас дуже важлива, адже не 
в кожному селі побачиш подібне.

У роки, коли ми крокували до комунізму, хрест 
забрали і ясен хотіли знищити – начебто з тієї 
причини, щоб розширити дорогу. Та чомусь мож-
новладцям не вдалося і хрест знову встановили на 
новому місці. Однак коріння ясена з одного боку 
пошкоджене бульдозером. Стовбур тріснутий напо-
ловину та й окремі гілки зсохли. І все ж більшість 
гілок ще красується зеленим листом. У нашому 
селі, на щастя, не було ніякої стихії. Це тому, що 
хтось вибрав зручне місце для поселення: ані стрім-
кої річки, ані лісу. Не дай, Боже, якоїсь стихії, то 
ясен міг би звалитися на дорогу.

Коріння велетенського дерева завжди слугувало 
місцем ігрищ для сільської дітвори. Сюди сходились 
діти чи й не зі всього села, а влітку, коли на каніку-
ли приїжджали до бабусь і дідусів з інших сіл, міст, 
то ігри, дитячий лемент було чутно допізна.

Ось і на цій світлині – кривеньківська дітвора на 
корені панщизняного ясена в очікуванні нареченої 
Христини Стецької, котра зараз йтиме до шлюбу 
(Віктор Решетило, Мар`яна Решетило, Наталія Гай-
дук, Катя Задунайська, Вероніка Пожарнюк – зліва 
направо).

Марія ПОЖАРНЮК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

с. Кривеньке
Фото Іванки ОРАЧЕВСЬКОЇ

Преображення Господнє – великий, світлонос-
ний, радісний празник. Великий цей празник тим, 
що люди, а саме три святі апостоли – Петро, Яків 
та Іван, вперше побачили Божественну славу Гос-
пода нашого Ісуса Христа.

Світлоносний – тому, що слава Божества Хрис-
тового відкрилася апостолам у вигляді невимовного 
світла, яке вони могли порівнювати тільки із світ-
лом сонячним або білизною снігу.

Радісний – тим, що в осяяній Божественною сла-
вою плоті Ісуса Христа люди наочно побачили ту 
славу, яка наготована Богом у житті вічному всім, 
хто любить Його, коли за словом Євангелія правед-
ники засяють, як сонце, в Царстві Отця їхнього».

Сподобитися стати учасниками цієї Божествен-
ної слави – це мета нашого життя в Христі і зміст 
усіх наших духовних подвигів. Як ступити на цей 
шлях, навчає нас свято.

Що вимагалося від святих апостолів перше ніж 
вони стали свідками славного Преображення Гос-
поднього? Вони залишили все, навіть своїх співб-
ратів апостолів біля підніжжя гори, потім вони 
вийшли на високу гору і тільки тоді сподобилися 
стати очевидцями Божественної слави Господа Іс-
уса Христа.

Сходження святих апостолів на гору Фавор для 
нас символічне. Воно говорить  про те, що кож-
ний з нас, хто прагне Богопізнання і через нього 
успадкування життя вічного, повинен залишити 
все, тобто не тільки гріховні звички чи низькі упо-
добання, але зрештою повинен зректися всього, що 
перешкоджає його духовному зростанню. Очища-
ючи серце своє від усякого гріха та зміцнюючись 
Божою благодаттю, ми маємо сходити від сили до 
сили і від чесноти до чесноти. «Прийдіть і сходь-
те на гору Господню!» – запрошує свята Церква. 
Поспішаймо вслід за цим прекрасним, що кличе 
нас, голосом. І там ми побачимо незвичайне світло. 
Адже лице Христа засяяло, як сонце, одежа Його 
стала білою, як сніг. Як сонце воно зібрало те пер-
вісне світло, яке сотворив Господь на початку тво-
рення Свого. Він осявав цілий світ і світло Його 
розходилося всюди – і на небі, і на землі. Тому 
тільки духовно наготувавши себе за цього життя, 
ми можемо з милості Божої стати спадкоємцями 
майбутнього життя вічного.

Йдімо вслід за Ним, йдімо за Христом і будемо в 
серці відчувати те світло фаворське. «Його слухай-
те!» – звертає до нас свій поклик свята Церква. І ми 
відчуємо ту радість, яку колись відчували апостоли 
Христові на горі Фавор.

Слухаймо Того, Котрому слава, велич і честь на 
віки вічні!

                                 о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної

спілки журналістів України

Лице Христа 
засяяло, як сонце…

Сільські мотиви

Панщизняний ясен у Кривенькому

Насамперед було слово Боже – місцевий парох 
отець Роман Гончарик відправив панахиду та висту-
пив перед селянами з промовою. Із вступним сло-
вом на тему: «Повік не згасне Франкова зірниця» 
до шульганівчан та долинян звернулася бібліотекар 
Олександра Кучер. Крізь простір і час долинули до 
нас пристрасні слова Великого Каменяра, осяяні 
сподіванням на те, що його важка праця в ім`я кра-
щого майбутнього народу не пропаде даремно, буде 
оцінена наступними поколіннями людей. Сьогодні 
І.Франка не тільки згадують з гордістю, називаючи 
сина України національним генієм, а й вдумливо 
вивчають його літературну спадщину. Геніальність 
митця виявляється в тому, що його твори і через 
століття хвилюють і захоплюють. 

Ведучі цього дійства Мар`яна Кушнерик і Галина 
Опихана розповіли про життєвий і творчий шлях 

поета. Ансамбль «Перевесло» виконав пісні на сло-
ва І.Франка. А також на заході прозвучали Франкові 
поетичні твори з уст молоді Долини й Шульганівки 
– Наталії Вівчар, Миколи Бука, Соломії Хрустав-
ки, Софії Луговик, Галини Опиханої, Надії Осадци, 
Віри Жолківської. Про І.Франка віршованими ряд-
ками «Ти вірним був сином свойого народу» мовили 
Надія Романів та Софія Драпак. 

Під завісу Франкових читань церковний хор ви-
конав урочистий музичний твір М.Лисенка «Боже 
великий, єдиний».

Жителі сіл Долина та Шульганівка, а також гос-
ті сіл можуть оглянути виставку, приурочену 160-
й річниці від дня народження письменника: «Іван 
Франко: З думою про народ».

Олександра КУЧЕР, 
бібліотекар бібліотеки-філіалу с. Шульганівка

Ти вірним був сином свойого народу
А як мільйонів куплений сльозами 
День світла й волі засвітає,
То, чень, в новім, великім людськім храмі 
Хтось добрим словом і мене згадає. (Іван Франко.)

14 серпня ц. р. біля пам`ятника Івана Франка у с. Шульганівка відбулися Франкові читання на 
тему: «Ти вірним був сином свойого народу» (до 160-річчя від дня народження письменника), під-
готовлений місцевою бібліотекою-філіалом.

Презентативно

До 25-річчя проголошення незалежності Украї-
ни побачила світ 14-та з черги книга члена НСПУ, 
отця-доктора Василя Погорецького з Копичинців 
(уродженця Полівців нашого району, духівника 

районної організа-
ції НСЖУ – Ред.) під 
зворушливою назвою 
«Україна іде...», в якій 
священик у поетич-
ній формі структурно 
осмислює нинішню 
трагічну дійсність, на-
магаючись зрозуміти, 
що відбувається. Ця 
збірка віршів – згусток 
думки, переживань по-
ета за Україну, тривоги 
і болю, та незрідка – й 
радості, які приносять 
йому безсонні, в мо-
литвах, ночі і швидко-
плинні дні. Ліричний 
герой поезій, котрий 
власне у цьому разі од-
нозначно уособлює їх 
автора, вірить у пра-
ведність нашої спільної 

справи і справжність нас, сущих на даній Богом 
землі. Втім художня вартість бентежного поетич-
ного літопису о. Василя Погорецького якраз не в 
приземлено хронологічному описі подій історичної 
значимості, а в прагненні осмислити їх за високими 
духовними критеріями Божих заповідей.

Іван ГАВРИЛОВИЧ,
    член НСПУ

м. Івано-Франківськ

Захистити Україну 
допоможуть молитва та поезія 
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На правах реклами

Варто зазначити, що власна сировинна 
база дозволяє засновникам бути конку-
рентоспроможними і надавати продук-
цію споживачам за доступними та низь-
кими цінами. 

При виготовленні бетону використову-
ються німецькі хімічні добавки, які да-
ють можливість отримати продукт висо-
кої якості зі спеціальними вимогами до 
водонепроникності та різних температур-
них режимів. 

Це гарантує надійність та довговіч-
ність вашого об’єкта. Особливої уваги 
заслуговує підхід власників до виробни-

цтва, яке включає дотримання європей-
ських стандартів у процесі, а саме: нове 
комп’ютеризоване обладнання, сировина 
високого класу та систематичний контроль 
за якістю на всіх етапах виробництва – від 
завантаження сировини до готового про-
дукту. Ці складові надають можливість 
отримати високі результати продуктив-
ності цього заводу, що становить 50 ме-
трів кубічних бетону на годину.

Ваші потреби і наша пропозиція мо-
жуть стати запорукою надійного довго-
тривалого співробітництва. Купуй укра-
їнське та підтримуй українське!

Якісний БЕТОН від Навольського
У серпні цього року в селі Добрівляни Заліщицького району відбулося від-

криття нового бетонного заводу з сучасним комп’ютеризованим обладнан-
ням, слоган якого: «Якісний БЕТОН від Навольського». Його засновники: 
відомий бізнесмен, меценат Іван Михайлович Навольський та його син Та-
рас Іванович. Сповідуючи ідею українського виробництва та підтримки ві-
тчизняного товаровиробника, власники встановили обладнання заводу «Бе-
тонмаш», який є провідним українським виробником сучасного обладнання 
для бетонних заводів у країнах Європи.

Познайомилися з миловидною, дуже при-
язною жінкою – господинею садиби, котра 
впродовж кількох хвилин доступно популя-
ризувала для нас тему апітерапії. А відтак 
нагодився й господар – цілком несподіва-
но для, здавалось би, всевидющої та всез-
наючої журналістської братії ним виявився 
директор Шульганівської школи зі чверть-
віковим стажем Дмитро Шпортак. І тоді – 
пішло й поїхало, тобто дізнатися й побачити 
на власні очі випало стільки суперцікавої 
інформації. Бо чоловік цей – надзвичайно 
комунікабельний і навіть азартний. А ще – 
талановитий в багатьох галузях знань, через 
що, власне, на його садибі й виросла-ви-
никла хатинка з лежаками-вуликами – як 
помічна й від різного роду хвороб та хво-
робливих явищ, так і загальнозміцнююча 
загалом.

Передісторія її з`яви довга. Бо в житті за-
звичай трапляється не лише солод меду, а 
й гіркота полину. Жовтневого, мрячливого 

надвечір`я 1994 року керована ним «шіст-
ка» дістала лобове зіткнення з вантаженим 
по вінця цукровими буряками «газоном». 
Відтоді, впродовж майже 22-х літ, дружи-
на Дмитра Степановича п. Надія (теж пе-
дагог за фахом, як і троє їхніх дітей) має 
інвалідність. Численні операції, вітчизняні 
та закордонні клініки. Наш співбесідник з 
властивою його вдачі категоричністю ви-
окремлює в тему: «Якби не ця хатинка, я б 
жінки не мав давно».

Хатинка лікує п. Надію (бо для неї на-
самперед й створювалась) та всіх охочих 
вже четвертий рік поспіль. У ній, збудова-
ній із білоруської сосни (то – «посаг» гос-
подаря ще з Полісся, де колись працював, 
звідкіля й привіз дружину), – надзвичайно 
затишно, спокійно, неначе аж зримо витає 
добра, чиста аура. На лежаках – білі про-
стирадла, на стінах – образки та виписа-
но «Символ віри». А ще – сохнуть гілки 
липи – потужного медоносу. Попід лежа-

ками – сумарно шість ву-
ликів, «господині» яких, 
бджілки, котрих п. Дмитро 
за аналогією з однією зі 
своїх гостей, настоятель-
кою жіночого монастиря з 
Чернівців, називає Божими 
мушками. Адже Всевишній 
і створив їх для того, щоб 
лікувати людей. Приміром, 
сон на вулику (та що там 
сон – навіть саме перебу-
вання в хатинці) оздоров-
лююче впливає на нервову 
й дихальну систему, лікує 
запальні процеси. І, що го-
ловне, – відновлює біополе 
та заряджає енергією. 

Дмитро Степанович охоче розповідає про 
випадки зцілення своїх «пацієнтів» (жартує, 
що от-от доведеться дописати на «тарифі» 
ще й поняття «цілителі»!). Побувала років 
два назад тут п. Валентина, медик майже із 
30-літнім стажем з Чернівців, котра стражда-
ла на грижу хребта. Приїхала – пересувалася 
на двох паличках, а від`їздила – без жодної, 
та ще й на високих підборах, знову втішена 
життям. Позбулася депресії й дістала жагу 
до життя і молода мати дитини-інваліда зі 
с. Шупарка на Борщівщині (з Борщівського 
краю, зі с. Шершенівка й наш візаві). Допо-
могла хатинка подружній парі з Мельниці-
Подільської, бо після 12-ти літ начебто не-
виліковного безпліддя (так твердили специ 
клінік мало не по всьому світу) та жінка, п. 
Леся, завагітніла й народила дитинку. 

«А знаєте, чому перший місяць після 
шлюбу називається медовим?» – інтригую-
че запитує нас п. Шпортак. Конкретизує: 
наші предки надто дбали про здоров`я по-
томства. Через це молоду пару й харчува-
ли впродовж першого місяця подружнього 
життя виключно медом. У цей час дружина 
зазвичай вагітніла. А мед (що вже загаль-
новідомо) винятково позитивно впливає на 
розум, пам`ять. Ось який підхід до поняття 
«козацькому роду нема переводу»!

Наш співбесідник поціновує: практично 
всі продукти бджолярства помічні. Ска-
жімо, для мене новітнім та незрозумілим 
виявилось слово «забрус», теж виписане 
на «тарифі» біля входу до садиби Шпорта-
ків. Дмитро Степанович охоче пояснив: це 
природний антибіотик, така собі антибак-
теріальна плівка – суміш пилку та воску, 
здобрена слиною Божих мушок. Допомагає 
навіть при гнійній ангіні, розсмоктує бляш-
ки в кишечнику, прочищає гайморові па-

зухи і т. ін. Помічна й спиртова настоянка 
підмору (загиблих бджіл) – навіть від гній-
них виразок. 

Мимоволі дивує: чому цей чоловік – 
фаховий педагог, інтелігент справжнього 
«замісу» (в котрого, сам показує, – до-
лоні робочі, зовсім не директорські) з та-
ким поривом, так жагуче займається гос-
подаркою? Можливо, через ім`я, котрим 
його нарекли? Адже Дмитро – то похідне 
від Деметри, богині землі та родючості (це 
ж ім`я гордо носять і двоє онуків Дмитра 
Степановича!). Займатись пасікою він по-
чав від 1982 року, ще на Поліссі, з диких 
бджіл – слепетнів, що громадяться в дуплах 
високих дерев. Там мав лише 4 сім`ї, пото-
му була вимушена перерва, коли мешкали 
в Шульганівці, біля школи. А як тільки-но 
купив це обійстя, дванадцять літ назад, так 
і розмістив тут своє господарство. Нині має 
понад сорок бджолосімей. А ще на госпо-
дарці – кури й козяче сімейство (дві кізки 
та троє козенят), свиноматки з поросятами. 
Турбот вистачає, та Дмитро Степанович, 
попри властивий йому прагматизм й точ-
ний економічний розрахунок, не позбавле-
ний потягу до прекрасного. Навпаки: перед 
самісіньким будинком – розкішне квіткове 
царство, та ще й яке! Недарма ота, вже зга-
дана сестра-монахиня захоплено мовила, 
що на цьому подвір`ї панує Царство Небес-
не. Істинно так…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Поруч з нами

Солод медового сну
Оцю «тарифу» обіч гостинця зі зваблюючими написами – «мед», «пи-

лок» – неодмінно вгледить кожен, хто простуватиме трасою через Мухавку. 
Влітку до переліченого додається ще й загадкове – «сон на вулику». Про 
апітерапію ми вже десь чули краєчком вуха, а ось щоб побачити… Через це 
й загостили крізь вхідну-в`їзну браму на квітуче обійстя, де численно бджо-
линих хаток-вуликів. Благо, майже-майже на порі виднівся День пасічника 
– медовий Спас…



Що можна переповісти після поба-
ченого? Скажу лише, що розваг було-
о-о-о для всіх і вся, на різні вікові та 
естетичні вподобання. Особисто мені 
дуже сподобалося шоу вогню, що 
його спостерігала у суботу пізно вве-
чері у виконанні театру-студії «Лінк» з 
Кам`янця-Подільського, та, поза кон-
куренцією, звісно як для мене, – Саш-
ко Положинський із новоствореною 
групою «Був`є», що потихеньку, зате 
впевнено, самостверджується в україн-
ському шоу-бізнесі.

Чарівна пані Гольська разом із паном 
Гольським зустрічали гостей майже біля 
брами, ласкаво дозволяючи зробити із 
ними фото на згадку. Гості фестива-
лю мали змогу зарядитися позитивною 
енергією від лицарських та козацьких 
боїв, ба більше – спробувати й собі по-
махати мечем, повправлятися у стрільбі 
з лука чи у метанні бойової сокири, а 
також переглянути театралізовані сценки 
із життя наших предків, вивчити осно-
вні «па» модних у Середньовіччі танців, 
скуштувати й досі популярну, як і за 

часів пана Гольського (принаймні так 
було написано на закличному біл-борді) 
смажену картоплю та посмакувати ви-
шуканим напоєм сучасних українців – 
кавою… Ох, та чого лише не придумали 
організатори фестивалю – усе для вас, 
чортківчани та гості міста. 

Для налаштованих на серйозніший 
лад відвідувачів Чортківського замку 

свою експозицію представили студен-
ти-скульптори Львівської академії мис-
тецтв (юні митці тиждень гостювали у 
Чорткові, вирізьблюючи мистецькі ше-
деври), під древніми стінами розкину-
ла свої скарби книжкова крамниця. Не 
забули і про тих, хто повсякчас про-
пагує здоровий спосіб життя, – спла-
ви по Серету пропонував організатор 
«Черемош-Фесту» Андрій Мельничук. 
Для найбільш цікавих та допитливих 
проводила історичний квест вулицями 
Чорткова пані Наталія Горяча, а також 
закликав наважитися на нічну екс-
курсію містичним Чортковом ведучий 
свята (і екскурсовод водночас) Сашко 
Марчак. Стільки було придумано ціка-
винок та атракцій організаторами фес-
ту, що й не перелічити! Шкода лише, 
що не оцінили земляки належно їхні 
старання – у часи свого розквіту зна-
чно більше гостей привітно приймав у 
своїх стінах замок Гольських.

Та скажу так: хто на такі дійства не 
ходить – той сам собі шкодить! Де ще 
в околицях мали б змогу послухати 
одночасно виконання на живо своїх 
пісень гуртами «Тінь Сонця», «Петро-
вичі», «КораЛЛі», «Перкалаба», «Медо-
вий Полин» й ін. та хіт-лайнера (для 
мене) свята – «Був`є». 

Два дні й дві ночі фестивалили на 
«Гольському FEST». Було (зазначу, 
можливо, й упереджено) – знамени-
то. Обіцяють: наступного разу буде ще 
крутіше. Не пропустіть, нотуйте це дій-
ство в щоденниках за рік наперед!

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

24 серпня. Тривалість дня – 13.58. Схід – 5.50. Захід – 19.59. День Незалежності України
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Подія

Було фест на «Гольський FEST»
13-14 серпня, у минулі суботу й неділю, у Чортківському замку відбувалося грандіозне дійство – мистецько-

розважальний фестиваль «Гольський FEST».



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
21.00 Новини 
06.20, 07.50, 08.20 
Смакота 
06.25 7 чудес України 
07.25, 23.50 На слуху 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Повтор найцiкавiших 
змагань 
12.20 Перша шпальта 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 Суспiльний 
унiверситет 
14.05 М/ф «Як козаки кулiш 
варили», «Як козаки у 
хокей грали» 
14.55 Фольк-music 
16.10 Д/ф «Герої 
України. Крути. Перша 
Незалежнiсть» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Церемонiя закриття 
21.30 Найяскравiшi 
моменти ХХХI 
Олiмпiйських iгор 
21.50 Розсекречена 
iсторiя. Спецпроект. За 
лаштунками Незалежностi 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Золотий гусак 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30 «Чотири весiлля 5» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку-4» 
13.45, 14.20 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.15 Т/с «Свати-5» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
23.10 Х/ф «Правдива 
брехня» 

ІНТЕР
05.40, 20.00, 00.40 «Подробицi» 
06.10 Док.проект «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Варенька. 
Наперекiр долi» 
11.15, 12.25 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
13.35, 14.20 
«Судовi справи» 
15.05 «Сiмейний суд» 
16.05 «Чекай на мене. 
Україна» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Яблуневий сад» 
01.30 Док.проект 
«Таємницi пiрамiд» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
10.35 «Загубленi у часi» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Славетний лицар 
України» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55, 20.30 
«Вишневi усмiшки» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для батькiв» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Учнiвський 
щоденник» 
19.45 «Я любив 
Сестринiвку незвичайно» 
20.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 Д/ф «Справа 
Грушевського» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 «Справжня цiна» 
09.45 «Сад, город, квiтник» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
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25 серпня. Тривалість дня – 13.55. Схід – 5.51. Захід – 19.57. Іменини святкують Олександр, Фотій

23 серпня, вівторок 24 серпня, середа 25 серпня, 22 серпня, понеділок
УТ-1 

08.25 Спецпроект 
до Дня Незалежностi 
06.50, 07.50, 08.20 
Смакота 
07.30 Ера будiвництва 
08.40 Паспорт.Ua 
09.00 Документальний 
фiльм 
09.40, 16.20 Марш 
Незалежностi 
11.30 На пам’ять 
12.00 Урочисте засiдання 
Верховної Ради України 
з нагоди 25-ї рiчницi 
Незалежностi України 
13.00, 18.40, 21.00 Новини 
13.30 Фольк-music. 
Спецвипуск 
14.40 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли», «Як козаки 
наречених визволяли», 
«Як козаки iнопланетян 
зустрiчали», «Як козаки 
олiмпiйцями стали» 
17.30 Розсекречена 
iсторiя. Спецпроект. За 
лаштунками Незалежностi 
18.25 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
19.30, 20.40 Україна-25 
19.45 Розсекречена iсторiя. 
Спецпроект. Мiфи про 
Незалежнiсть 
21.25 «Народженi 
незалежними». 
Концертна програма 
22.15 Д/ф «Вiзитiвка 
Карпат» 
22.40 Мегалот 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Золотий гусак 
23.50 На слуху 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30, 11.00 «ТСН. 
Спецвипуск» 
10.00 «Урочистоcтi до Дня 
Незалежностi України» 
11.45 Х/ф «Я з тобою» 
13.25 Комедiя «Операцiя 
«И» та iншi пригоди 
Шурика» 
15.15 Комедiя «Дiамантова 
рука» 
17.10 Комедiя «1+1» 
20.05 Х/ф «День 
Незалежностi» 
22.45 «Концерт «Океан 
Ельзи. Без меж» 
01.40 Х/ф «Нескорений» 

ІНТЕР
06.05 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.10 Док.проект 
«Квiтка. Голос в єдиному 
екземплярi» 
10.00 Офiцiйнi заходи до 
25-рiччя незалежностi 
України 
11.30 Х/ф «Пес Барбос 
та незвичайний крос» 
11.50 Х/ф «Самогонники» 
12.10 Х/ф «Iван 
Васильович змiнює 
професiю» 
14.00 Т/с «Своя правда» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Великий концерт 
«Україна вiд А до Я» 
23.30 Т/с «Гетьман» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00, 21.30 Д/ф «Справа 
Грушевського» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 17.00 «Напам’ять» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте здоровi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Краяни. Часопис» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.00 «Тернопiль 
крiзь роки» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
22.00 «Встань 
козацька славо» 
22.30 «Українськi 
державники. М.Шашкевич» 

TV-4
06.00, 10.00 Т/с «Панi 
покоївка» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди. 25 
рiчниця Незалежностi 
України 
08.30, 17.00 «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 01.15 Час-Tайм 
09.30 «Дивовижне й 
небезпечне» 
11.00, 16.00 Дитяча година 
12.10, 20.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 «ONUKA», концерт 
14.00 Х/ф «Чорна долина» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Музично-лiтературна 
композицiя «Щастя жити в 
рвднiм краї» 
17.50, 23.30 Мiська рада 
iнформує 
18.00 25 рокiв Т.А.Н.Г.о, 
балет «Нескоренi духом» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Сучасна медицина 
i здоров’я» 
21.30 «Аве, Україно», 
Олександр Злотник 
23.40 Х/ф «Загнаний» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Спецпроект «Моя 
Україна» 
10.00 Урочистостi з нагоди 
25-ї рiчницi проголошення 
незалежностi України 
11.30, 13.10 Х/ф 
«Поводир» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35 Громадянська 
оборона 
16.05 Х/ф «П’ятий 
елемент» 16+ 
18.45 Факти. Спецвипуск 
19.25 Х/ф «Леон» 16+ 
22.05 Х/ф «Нiкiта» 16+ 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.00, 00.10 Т/с «Коли ми 
вдома» 
10.00 «День Незалежностi. 
Вiйськовий парад» 
11.30 «Україна має 
талант!-5» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 «День Незалежностi. 
Нескоренi» 
20.50, 22.35 Х/ф «Знахар» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 М/ф «Оз: 
Повернення в Смарагдове 
мiсто» 
09.00 Х/ф «Книга джунглiв» 
11.15 Х/ф «Лемонi Снiкет: 
33 нещастя» 16+ 
13.10 Х/ф «Синєвiр» 16+ 
14.50 Х/ф «Тiнi незабутих 
предкiв» 16+ 
16.55 Х/ф «Самотнiй 
за контрактом» 
19.00 Х/ф «Київський торт» 
21.00 Х/ф «Кохання у 
великому мiстi-2» 16+ 
22.45 Х/ф «Селфiпатi» 16+ 
00.45 Х/ф «Ломбард» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00 Подiї 
07.15, 08.15, 09.15 Ранок з 
незалежною Україною 
10.00 Подiї. Спецвипуск. 
Торжества з нагоди 25-ї 
рiчницi проголошення 
Незалежностi України 
11.30, 15.30 Т/с 
«Моє нове життя» 
15.00, 19.00 Подiї.
День Незалежностi 
16.10, 20.00 Т/с «Щоб 
побачити веселку» 
21.00 Т/с «Потрiйний 
захист» 
23.00 Д/ф «ДНК. 
Портрет нацiй» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 01.55 «Облом.UA.» 
08.10 Х/ф «Iван Сила» 
08.30 «Спецкор» 
09.55 «Богатирi» 
11.45 Х/ф «Герої» 16+ 
14.05 Т/с 
«Перевiзник» 16+ 
16.05 Х/ф «Найманець» 
16+ 
18.00 Х/ф «13-й район» 16+ 
19.45 Х/ф «Спис долi» 16+ 
22.00 Х/ф «Унiверсальний 
солдат 4» 18+ 
23.55 Х/ф «Крокоробот» 
16+ 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.30 7 чудес України 
07.25, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 Т/с «Таксi» 
10.40 Д/ф 
«Новий Орлеан» 
11.45 Переселенцi 
12.15 Д/ф 
«Вiзитiвка Карпат» 
13.40 Хто в домi 
хазяїн? 
14.00 Хочу бути 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Надвечiр’я. 
Долi 
15.55 Театральнi сезони 
16.30 Д/ф «Обличчя 
Америки» 
17.30 Д/с «Нацiональнi 
парки Америки» 
18.25, 01.20 Новини. 
Свiт 
19.00 Новини. 
Культура 
19.30 Про головне 
20.00 Перша студiя 
20.30 Схеми» 
з Наталiєю Седлецькою 
21.30 Д/ф «Капелани» 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Золотий гусак 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша 
i ведмiдь» 
09.30 «Чотири весiлля-5» 
10.55, 12.20 «Мiняю 
жiнку-4» 
13.45, 14.20 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.15 «Iсторiя 
тисячолiтнього обману» 
22.15 Х/ф «Пiслязавтра» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.20 Т/с «Перша 
спроба» 
14.35 «Сiмейний суд» 
15.30 «Давай 
одружимося» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Знахарка» 
02.00 Док.проект 
«Анатомiя голосу. 
Джамала» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Перлина 
Буковинських Карпат» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Зроблено 
в Європi» 
14.00 «На часi» 
15.15 «Фабрика iдей» 
15.30 «ПрофStyle» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Акценти 
тижня» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 21.30 «Євромакс» 
07.35 «Сучасна медицина 
i здоров’я» 
08.00 Європа у фокусi 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Дивовижне 
й небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Джованнi 
Фальконе» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
20.40 «Право на успiх» 
22.35 Х/ф «Крихiтка 
Гонолулу» 16+ 

12.10 «Європа у фокусi» 
12.40 «Слiдства. Iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.05 Х/ф «Мер» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 «Дивовижне й 
небезпечне» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Погляд зблизька» 
22.35 Х/ф «Коли орел 
атакує» 16+ 

ICTV
06.00 Громадянська 
оборона 
07.00, 04.10 Факти 
07.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Дивитись усiм! 
11.10, 13.20 Х/ф «Агент 
Джонi Iнглiш» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Агент 
Джонi Iнглiш-2. 
Перезавантаження» 16+ 
15.35, 16.10 Х/ф «Помри, 
але не зараз» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Д/ф «Новоросiя. Цiна 
проекту» 
21.30 Т/с «Пес» 16+ 
22.35 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.30 Х/ф «Корабель 
«Мiсячний гонщик» 16+ 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Зiркове життя» 
09.40 Х/ф «Лабiринти 
кохання» 
11.15 Х/ф «Одружений 
холостяк» 
13.05, 20.00, 01.35 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-7 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.45 «Доньки-матерi» 
00.45 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.02 Kids Time 
07.05, 00.40 Х/ф 
«Красунчик»-2 16+ 
09.20 Х/ф «Красунчик 2» 16+ 
12.00 Х/ф «Правила 
знайомства: Метод Хiтча» 
14.20 Т/с «Не родись 
вродливою» 
18.00 Абзац 
19.00 Ревiзор 
21.50 Страстi за ревiзором 
02.55 Служба 
розшуку дiтей 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.40 Подiї 
09.15 Зоряний шлях. 
Новий сезон 
11.00 Реальна мiстика 
12.00 Х/ф «Я тебе нiколи 
не забуду» 
14.00, 15.30 Т/с 
«Тест на любов» 
18.00 Т/с «Спiвачка» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Потрiйний 
захист» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Дiдусь легкого 
поводження» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.30, 09.50 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.30, 08.50 «Top Gear» 
08.30, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
10.35, 01.35 «Облом.UA.» 
11.00 «Реал-Бодрит» 
12.00 «Українськi сенсацiї» 
13.00 Д/п «Дембель» 
14.00 «Люстратор 7,62» 
14.55 «Люстратор. 
Спецпроект» 
15.50, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
18.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком 
таємно» 
20.00 Х/ф 
«На одного менше» 16+ 
22.00 Т/с 
«Перевiзник» 16+ 
23.55 Х/ф 
«Апокалiпсис у Вегасi» 16+ 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.15, 07.15 АгроЕра 
06.25, 07.50, 08.25 
Смакота 
06.30 7 чудес України 
07.25, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 Урочисте пiдняття 
Прапора України в Києвi 
та регiонах 
10.50 РЕ:ФОРМА 
11.30, 19.20 Випробування 
вiйськової технiки в 
м.Чугуїв (Харкiвська 
область) 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 Суспiльний 
унiверситет 
14.05 М/ф «Як козаки сiль 
купували», «Як козаки у 
футбол грали» 
15.00 Урочисте пiдняття 
Прапора України 
15.40 Д/ф «Кенгiр. 40 днiв 
свободи» 
17.10 Х/ф «Борода», 
«Вiолончель», «Дорога» 
18.25 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
20.05 Х/ф М/ф 
«Атракцiон», «Скажи 
кукурудза», «Давай 
не сьогоднi» 
21.30 Найяскравiшi 
моменти ХХХI 
Олiмпiйських iгор 
21.50 Розсекречена iсторiя. 
Спецпроект. Мiфи про 
Незалежнiсть 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Золотий гусак 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30 «Чотири весiлля-5 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку-4» 
13.45, 14.20 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.15 Т/с «Свати-5» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
23.10 Комедiя «Операцiя 
«И» та iншi пригоди 
Шурика» 

ІНТЕР
06.05 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
12.00, 14.00, 17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.00 Офiцiйна церемонiя 
пiдняття Державного 
Прапора України 
10.00, 12.25, 14.20 Т/с 
«Полуничний рай» 
15.30 «Давай одружимося» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.55 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Перша спроба» 
01.55 Док.проект 
«Квiтка. Голос в єдиному 
екземплярi» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 Д/ф «Справа 
Грушевського» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
10.50, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Так було» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
14.00 «Герої України.Крути.
Перша Незалежнiсть» 
15.15 «Я любив 
Сестринiвку незвичайно» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.30 «Музика двох 
сердець» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Крiзь призму часу» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Погляд зблизька» 
08.05, 17.30 
«Сад, город, квiтник» 
08.30 «Унiкальна Україна» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Дивовижне й 
небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
12.40 «Право на успiх» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф 
«Суперполiцейський» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди. 
25 рiчниця Незалежностi 
України 
21.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Час пiд вогнем» 16+ 

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.00 День Державного 
Прапора України 
10.00 Т/с «Останнiй 
бронепоїзд» 16+ 
11.00, 13.20 Х/ф «Корабель 
«Мiсячний гонщик» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
14.50, 21.25 Т/с «Пес» 16+ 
16.30 Т/с 
«Пiд прикриттям» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини 
22.30 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.25 Х/ф «Тiльки для 
твоїх очей» 16+ 

СТБ
07.00, 16.00 
«Все буде добре!» 
09.00 «Урочистостi з 
нагоди Дня Державного 
Прапора України» 
10.00 «Вагiтна у 16» 
11.00 «Доньки-матерi» 
12.00 «Україна має 
талант!-5» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-7 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.55, 18.00 Абзац 
05.52, 07.12 Kids Time 
05.55 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.10 Т/с «Друзi» 
08.10 Т/с «Молодята» 
10.15 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.25 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Половинки 
21.00 Х/ф «Блакитна 
лагуна» 
23.00 Х/ф «Секс по 
дружбi» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
01.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.00 Подiї. Спецвипуск. 
День Державного 
Прапора України 
10.00 Зоряний шлях. 
Новий сезон 
11.40, 21.00 Т/с 
«Потрiйний захист» 
13.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар-2» 16+ 
18.00 Т/с «Спiвачка» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. 
Нью-Йорк. 1 сезон» 

2+2
07.35, 12.10 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Новi таємницi 
теракотових воїнiв» 
10.20 Д/п «Загубленi свiти. 
Мiсто грiхiв Дикого Заходу» 
11.15 «6 кадрiв» 
13.10 «Вiдеобiмба» 
13.50 Т/с «Скорпiон» 16+ 
15.35, 22.00 Т/с 
«Перевiзник» 16+ 
16.35 Х/ф «Кiкбоксер-3: 
Мистецтво вiйни» 16+ 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00 Х/ф «Найманець» 16+ 
23.55 Х/ф «Дракони i 
пiдземелля: Книга заклять» 
18+ 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.10, 07.10 АгроЕра 
06.25 7 чудес України 
07.30, 23.50 На слуху 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Т/с «Таксi» 
09.45 РЕ:ФОРМА 
10.15, 19.30 Про головне 
10.40 Д/ф «Новий Орлеан» 
12.00 Перша студiя 
12.25 Схеми» 
з Наталiєю Седлецькою 
13.40 Як це? 
14.00 Школа Мерi Поппiнс 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Вiра. Надiя. Любов 
15.55 Гра долi 
16.30 Д/ф «Обличчя 
Америки» 
17.30 Д/с «Нацiональнi 
парки Америки» 
18.25 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
20.00 На пам’ять 
20.30 План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Найяскравiшi 
моменти ХХХI 
Олiмпiйських iгор 
21.50 Вiйна i мир 
22.45 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30 «Чотири весiлля-5» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку-4» 
13.45, 14.20 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.15 «Розсмiши комiка. 
Дiти» 
22.00 «Свiтське життя» 
23.00 Комедiя 
«Дiамантова рука» 

ІНТЕР
06.05 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.20 Т/с «Своя 
правда» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.30 «Давай одружимося» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 00.55 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Диван для 
самотнього чоловiка» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Iконостас любовi» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
10.35 «Випробуй на собi» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
11.45 «Храми Подiлля» 
14.00 «Що робити?» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «Хочу бути...» 
15.50 «Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Слiд» 
17.35 «Мiстом Ярослава» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Улас Самчук» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Слiдства. Iнфо» 
08.10 «Право на успiх» 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 «Дивовижне 
й небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Джованнi 
Фальконе» 
17.30 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 «Погляд зблизька» 
20.40 «Слiд» 
22.35 Х/ф «Звичайний 
чоловiк» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45 Х/ф «Восьминiжка» 
12.25, 13.20 Т/с 
«Вiддiл 44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50 Т/с «Пес» 16+ 
16.35 Т/с «Пiд прикриттям» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Т/с «На трьох» 
23.30 Х/ф «Вид на 
вбивство» 

СТБ
08.10 Х/ф «Знайда-2» 
14.00 Х/ф «Вiтер 
в обличчя» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.30 Т/с 
«Коли ми вдома» 
20.00 Х/ф «Нiколи 
не забуду тебе» 
22.35 Х/ф «Хатня 
робiтниця» 
02.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.55, 18.00 Абзац 
05.50, 07.10 Kids Time 
05.55 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.12 Половинки 
09.05 Київ вдень i вночi 
14.55 Як стати 
супермоделлю 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.40 Х/ф «Блакитна 
лагуна 3» 
23.15 Х/ф «Дорожня 
пригода» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 10.40 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.000 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях. 
Новий сезон 
11.40, 21.00 Т/с 
«Потрiйний захист» 
13.40, 15.30 Т/с 
«Жiночий лiкар 2» 16+ 
18.00, 04.10 Т/с «Спiвачка» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. 
Нью-Йорк. 2 сезон» 

2+2
07.35, 12.15 «Облом.UA.» 
08.10 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Джунглi 
Атлантиди» 
11.25 «6 кадрiв» 
13.15 «Вiдеобiмба» 
13.50 Т/с «Скорпiон» 16+ 
15.35 Т/с «Перевiзник» 
16+
16.35 Х/ф 
«Без зброї» 16+ 
18.50 6 тур ЧУ з футболу. 
«Днiпро» - «Зоря» 
21.00 Х/ф «13-й район» 
16+ 
22.45 Х/ф 
«Унiверсальний солдат-4» 
18+ 
00.55 Х/ф 
«Герої» 16+ 

УТ-1 
06.00 Пiдсумки 
06.20 У просторi буття 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.15 Шеф-кухар країни 
07.55, 23.40 Золотий гусак 
08.15 Смакота 
08.40 Свiт on line 
09.00 М/ф «Про козакiв» 
11.20 Як це? 
11.50 Хто в домi хазяїн? 
12.10 Хочу бути 
12.30 Школа Мерi Поппiнс 
12.50 Казки Лiрника Сашка 
13.20 Суспiльний 
унiверситет 
14.20 Мистецький пульс 
Америки 
15.15 Д/с «Нацiональнi 
парки Америки» 
17.15 Х/ф «Милий друг» 
18.55 Урочистi 
проводи Нацiональної 
паралiмпiйської команди 
України на ХV лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри 
в Рiо-де-Жанейро 
21.00 Новини 
21.35 Український корт 
22.10 Найяскравiшi 
моменти ХХХI 
Олiмпiйських iгор 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
07.05, 19.30 ТСН
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiтське життя» 
11.10 Х/ф «День 
Незалежностi» 
14.05, 21.15 
«Вечiрнiй квартал» 
16.30 «Розсмiши комiка. 
Дiти» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.20 Х/ф «Вогнем 
i мечем» 

ІНТЕР
07.00, 20.00 «Подробицi» 
08.00 Х/ф «Скринька 
Марiї Медiчi» 
09.50 Док.проект «Фаiна 
Раневська. Краса 
страшна сила» 
10.50 Х/ф «Пiдкидьок» 
12.15 Т/с «Знахарка» 
16.10 «Великий концерт 
«Україна вiд А до Я»» 
20.30 Х/ф «Молодята» 
22.35, 03.45 Док.проект 
«Богдан Ступка. Забудьте 
слово «смерть»» 
23.35 Т/с «Вогнем i мечем» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Удосвiта» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Назбиране» 
11.15 «Думки вголос» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.00 «Улас Самчук» 
15.30 «Слiд» 
15.50 «Iноземна для дiтей» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Просто неба» 
17.15 «Азбука смаку» 
17.30 «Улюблена робота» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Театральнi зустрiчi» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «Влада таланту» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 «Сад, город, квiтник» 
06.15, 11.00 «Про нас» 
06.45, 09.15 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Блiдо-блакитна 
стрiла» 16+ 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 «Слiдства. iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 

11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.00 «Євромакс» 
12.30, 00.30 Х/ф «Вовк» 16+ 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Х/ф Дитяче 
кiно.»Ледi-казка» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 «Сучасна медицина 
їi здоров’я» 
20.10 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
20.45 В.ф. «Тарнополь - 
мiсто якого немає» 
22.15 Х/ф «Комуна» 16+ 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
06.05 Стоп-10 
07.00 Провокатор 
08.00 Д/ф «Новоросiя. Цiна 
проекту» 
09.05 Секретний фронт 
10.00 Антизомбi 
11.00 Громадянська 
оборона 
12.00, 13.00 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.25 Х/ф «Леон» 16+ 
16.05 Х/ф «П’ятий 
елемент» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Казино 
«Рояль» 16+ 
23.00 Х/ф «Квант 
милосердя» 16+ 

СТБ
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.10 «Новi способи з 
циклу «знайомства з 
Дашею Трегубовою» 
13.05 Х/ф «Нiколи не 
забуду тебе» 
15.00 Х/ф «Хатня 
робiтниця» 
17.00 Х/ф «Дiамантова 
рука» 
19.00 «Х-Фактор - 7» 
22.10 «Моя правда. Богдан 
Ступка. Останнє бажання» 
23.05 Х/ф «Знахар» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.02, 08.30 Kids Time 
06.05 М/с «Монстри проти 
прибульцiв» 
08.32 Ревiзор. 
Спецвипуск 
10.40 Ревiзор 
13.15 Страстi за ревiзором 
16.10 Любов на виживання 
18.00 Х/ф «Хлопець у 
дiвчинi» 16+ 
20.00 Х/ф «Вона - 
чоловiк» 16+ 
22.00 Х/ф «Залiковий 
препiд» 18+ 
00.10 Х/ф «Голi перцi» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.15 Т/с «Щоб побачити 
веселку» 
13.00, 15.20 Т/с 
«Процес» 
17.10, 19.40 Т/с «Гiрке 
щастя» 
21.50 Х/ф «Я тебе нiколи 
не забуду» 
23.45 Реальна мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.00 «Облом.UA» 
10.00 «Вайпаут» 
11.50 «Top Gear» 
14.20 Х/ф 
«Спис долi» 16+ 
16.50 6 тур ЧУ з 
футболу. «Волинь» - 
«Чорноморець» 
19.20 6 тур ЧУ з футболу. 
«Динамо» - «Ворскла» 
21.25 Х/ф 
«В’язень» 16+ 
23.10 Х/ф 
«Бруклiнськi копи» 16+ 
01.35 Х/ф 
«Втеча» 16+ 

УТ-1 
07.10 7 чудес України 
07.55 Золотий гусак 
08.15 Смакота 
08.40 Свiт on line 
09.10 Урочистi проводи 
Нацiональної команди 
України на ХV лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри 
в Рiо-де-Жанейро 
11.20 Х/ф «Милий друг» 
13.00 Театральнi сезони 
13.30 Спогади 
14.15 Гра долi 
14.50 Фольк-music 
16.00 Подорожнi 
16.45 Д/ф «Доброволець 
Антон» iз циклу 
«Героям слава» 
17.20 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди» 
18.50 Д/ф «Новий Орлеан» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.20 Книга ua 
22.45 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Паспортний сервiс 

1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-
забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00, 12.15 «Свiт 
навиворiт-3: Танзанiя, 
Ефiопiя» 
13.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
17.10 Т/с «Свати-5» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Знахарка» 
00.50 Х/ф «Ед Вуд» 
 

ІНТЕР
06.00 Х/ф «Пiдкидьок» 
07.40, 20.00, 00.20 
«Подробицi» 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 Т/с «Диван для 
самотнього чоловiка» 
16.10 Х/ф «Молодята» 
18.00, 20.30 Т/с «Дружина 
генерала» 
22.40 Х/ф «Час збирати 
камiння» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Влада таланту» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «Спортивнi 
меридiани» 
11.15 «Просто неба» 
11.30 «Азбука смаку» 
11.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.00 «Подорож гурмана» 
18.50 «Тиждень.
Крок за кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Iз нашої вiдеотеки» 

TV-4
06.00 Х/ф «Блiдо-блакитна 
стрiла» 16+ 
07.30 «Сад, город, квiтник» 
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 В.ф. «Тарнополь - 

мiсто якого немає» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди. 25 
рiчниця Незалежностi 
України 
15.30 «Слiд» 
16.00 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
16.30 Iрина Федишин 
«Музична феєрiя» 
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 Європа у фокусi 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.10 Х/ф «Сiм’я» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
06.50 Стоп-10 
07.45, 04.00 Провокатор 
08.45 Зiрка YouTube 
09.50 Дивитись усiм! 
10.50 Без гальм 
11.15, 13.00 Х/ф «Блакитна 
безодня» 16+ 
12.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Квант 
милосердя» 16+ 
16.05 Х/ф «Казино 
«Рояль» 16+ 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «007: 
Координати «Скайфолл» 
23.15 Х/ф «Таксi» 16+ 

СТБ
07.00 «Все буде добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.00 «Караоке на 
Майданi» 
12.00 «Х-Фактор-7» 
15.10 «Мiстичнi iсторiї-7 
з Павлом Костiциним» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
23.00 «Я соромлюсь 
свого тiла-2» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.30 Х/ф «Миттєвостi 
Нью-Йорка» 
09.15 Х/ф «Самотнiй за 
контрактом» 
11.20 Х/ф «Кохання у 
великому мiстi-2» 16+ 
13.10 Х/ф «Блакитна 
лагуна» 
15.15 Х/ф «Повернення 
в блакитну лагуну» 
17.15 Х/ф «Блакитна 
лагуна 3» 
19.00 Х/ф «50 перших 
поцiлункiв» 
21.00 Х/ф «Блондинка 
в законi» 
22.50 Х/ф «Блондинка 
в законi-2» 
00.45 Х/ф «Голi перцi» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Подiї 
07.30 Зоряний шлях 
09.00 Т/с «Моє нове 
життя» 
13.00 Т/с «Гiрке щастя» 
17.00, 20.00 Т/с «Сонячне 
затьмарення» 
19.00, 01.30 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
21.45 Т/с «Процес» 

2+2
08.20 «Облом.UA» 
09.00 Бушидо 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 Прем’єра! Д/п 
«Дембель» 
15.55 Д/п «Мiля» 
16.50 6 тур ЧУ з футболу. 
«Карпати» - «Олiмпiк» 
19.00 Х/ф «Бруклiнськi 
копи» 16+ 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 Х/ф «Природжений 
гонщик» 16+ 
01.00 Х/ф «Здiйнятися 
над сонцем» 16+

ОВЕН (21.03-20.04)
Багато справ нарешті 

зрушаться з місця. Почне 
налагоджуватися ситуація 
на роботі, зростуть доходи, 
покращиться особисте жит-
тя. Ви станете більш легкі 
на підйом. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Можливі нові цікаві про-

позиції в професійній сфері, 
але перш, ніж рішуче діяти, 

все добре обміркуйте. Ба-
жано не показувати колегам 
по роботі нетерпимість до 
деяких проблем. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Особливо важлива впев-
неність у власних силах. 
Робота буде ладитися, і ці 
успіхи складатимуть вра-
ження навіть на вас самих. 

РАК (22.06-23.07)
Викличте на допомогу вашу 

завзятість і працездатність, сумлін-
ність і пунктуальність, і ви отримає-
те успіх. Імовірні незначні конфлік-
ти з начальством.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вас очікує наповнений 

жвавими подіями тиждень. 
Сприятливий час для по-
вернення до нереалізова-
них планів і ідей. 

ДІВА (24.08-23.09)
Нині вас може наздогна-

ти глибока байдужість до 
всіх справ. Нічого гарного 
ви цим не досягнете, тим 
більше, що однаково будете 
змушені працювати. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви можете зробити стри-

бок до нових висот. Допомога 
друзів або просто знайомих 
виявиться для вас надважли-
вою. Зосередьтеся на роботі, 
це вам необхідно. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Можливо, вам знадо-

биться проявити твердість 
характеру. Не плутайте її з 
холодністю та черствістю –
їх проявляти не слід.  

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Досить вдалий для вас 

період. Остерігайтеся чу-
жих порад, не виключено, 
що їх будуть давати прихо-
вані недоброзичливці.   

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ви будете успішними при 

умові, якщо контролювати-
мете  свої емоції. Приємні 
несподіванки додадуть хо-
рошого настрою. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Надходить досить напруже-

на пора на роботі. Якщо  зна-
добиться допомога, ви можете 
розраховувати на своїх друзів. 
Ділові знайомства відкриють 

перед вами блискучі перспек-
тиви. Відгородіть себе від непо-
трібних зустрічей, вони неспри-
ятливо відіб’ються на вашому 
настрої та самопочутті. 

РИБИ (20.02-20.03)
Ваші чистолюбні плани по-

чнуть реалізовуватися, варто 
лише повірити у свої сили. 
Ваша працездатність зараз 
може творити дива, ви наповне-
ні позитивом. 

ICTV
06.30 Ранок 
у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Д/ф 
«Добровольцi» 
10.10 Х/ф 
«Нiкiта» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
13.05 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
14.55, 21.35 Т/с «Пес» 16+ 
16.35 Т/с «Пiд 
прикриттям» 16+ 
18.45, 21.15 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини 
20.20 Iнсайдер 
22.40 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.35 Х/ф 
«Восьминiжка» 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.00 «День Незалежностi. 
Нескоренi» 
11.10 «Врятуйте 
нашу сiм’ю-3» 
14.45 «Україна має 
талант!-5» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли 
ми вдома» 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi 
iсторiї-5 з Павлом 
Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь 
свого тiла 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.55, 18.00 Абзац 
05.52, 07.10 Kids Time 
05.55 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.12 Т/с «Друзi» 
08.10 Т/с 
«Молодята» 
10.15 Т/с «Моя 
прекрасна нянька» 
14.25 Т/с «Не родись 
вродливою» 
19.00 Любов 
на виживання 
21.00 Х/ф 
«Повернення 
в блакитну лагуну» 
23.00 Х/ф «Боярин 
напрокат» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 10.40 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 03.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях. 
Новий сезон 
11.40 Т/с 
«Потрiйний захист» 
13.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар-2» 16+ 
18.00, 04.10 Т/с 
«Спiвачка» 
19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.55 Футбол. 
ЛЄ УЄФА. Плейофф. 
«Шахтар» - «Iстанбул 
Башакшехир» 
00.00 Подiї дня 
00.15 Т/с «C.S.I. 
Нью-Йорк. 2 сезон» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.40 Д/п «Еверест. 
Досягти неможливого» 
09.15 Д/п «Найбiльший 
авiалайнер в iсторii: 
Аеробус А380» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.00, 01.45 «Облом.UA.» 
13.00 «Вiдеобiмба» 
13.55 Т/с 
«Скорпiон» 16+
15.40, 22.00 Т/с 
«Перевiзник» 16+ 
16.40, 23.55 Х/ф «Точка 
падiння» 16+ 
18.30 «Спецкор» 
19.00, 23.00 «ДжеДАI» 
19.20, 23.20 
«Секретнi матерiали» 
20.00 Х/ф 
«Без зброї» 16+
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Радить лікар

Соцзахист

З позиції потреби дитини в енергії 
та поживних речовинах, фізіологічних 
темпів дозрівання моторної функ-
ції та ферментативних можливостей 
шлунково-кишкового тракту, осо-
бливостей обміну речовин, імуноло-
гічної безпеки материнське молоко 
– це єдина їжа, яка потрібна дитині 
протягом перших 5-6 місяців життя. 
Молоко матері – незамінна первин-
на їжа, до складу якої входять важливі 
для новонародженого особливі білки, 
жири (лактоза), Ig-гормони, вітамі-
ни. Воно передає малюку генетичну 
інформацію про те, як треба рости 
та розвиватись, фактори розвитку та 
росту дитини, які неможливо добути 
синтетичним шляхом. А комплекс ві-
тамінів та мінералів у грудному моло-
ці так підібрані природою, що дитина 
засвоює їх повністю з організму году-
ючої матері.

Грудне молоко – жива субстанція, 
вміщує стільки клітин, як і сама кров. 
Ці клітини мають здатність руйнувати 
бактерії, грибки та кишкові паразити 
і допомагають регулювати імунну від-
повідь. 

Материнське  молоко – чудова їжа, 

а також ліки від усього. Склад груд-
ного молока – лактоза A-B-казеїн, лі-
зоцим, ензими, вільні амінокислоти, 
альбуміни, нуклеарні кислоти, полі-
аміни, жирні кислоти, карбогідрати, 
ліпіди, мінерали, мікроелементи. Ди-
тина, що перебуває на природньому 
годуванні, має менший ризик недо-
статності або надлишку мікроелемен-
тів. Недостатність міді, що приводить 
до мікроцитарної анемії та невроло-
гічних порушень, зустрічається тільки 
у дітей на штучному вигодовуванні. 

Отже переваги грудного вигодову-
вання:  1 – повноцінне харчування; 
2 – захист від інфекцій; 3 – гармо-
нійний розвиток дитини;  4 – психо-
емоційний зв`язок; 5 – дешевше аніж 
суміші. 

Переваги природного годування 
безумовні, і, можливо, в майбутньому 
ми будемо розглядати випадки від-
мови від нього як надзвичайну подію 
та прирівнювати по вагомості до ви-
явлення важкого та рідкісного захво-
рювання.   

Олексій НЕСТЕРОВ, 
лікар ЗПСМ 

Чортківського КРЦ ПММСД

Футбол

Перша група. Улашківці – Звиняч 
– 3:0; Гор. Вигнанка – Ягільниця – 
1:2; Косів – «Буревісник» Пробіжна –  
2:1; «Калічівка» Чортків – Заводське 
– 3:3; Колиндяни – Бичківці – 3:3; 
Нагірянка –  Гадинківці – 3:0.

Друга група. Зона «А». Базар – Джу-
рин – 3:0; Скородинці – Ромашівка 
– 5:0; Полівці – Росохач – 1:4; Пала-
шівка – Біла – 2:2; Сосулівка – Ри-
додуби –  +:–; Милівці – вихідний.

Сьогодні, 19 серпня, на стадіоні се-
лища Заводського відбудуться цікаві 
півфінальні двобої розіграшу кубка 
району між командами Давидківці – 

Горішня Вигнанка  (поч. о 14-й год.) 
та Ягільниця – Гадинківці (поч. о 16-й 
год.), результати яких повідомимо у 
наступному числі нашої газети. Міс-
це зустрічі перенесено у зв’язку з тим, 
що наступного дня на міському стаді-
оні «Харчовик» відбудеться прем’єрна 
зустріч ФК «Чортків-Педуніверситет» 
в аматорській лізі України, внаслідок 
чого, особливо у випадку негоди, буде 
важко відновити газон. Попри чутки 
про можливе перенесення фіналу на 
пізніший термін, він таки відбудеться 
на міському стадіоні «Харчовик» тра-
диційно у День Незалежності України 
24 серпня. Початок матчу – о 16-й год.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Нарешті довгожданна перемога!

Майже чотири місяці довелося че-
кати уболівальникам чортківської ко-
манди її першої перемоги (та що там 
перемоги, бодай нічиєї), зате якою 
вона вийшла феєричною – одра-
зу шість м’ячів «відвантажили» наші 
хлопці своїм принциповим супер-
никам – заліщицькому «Дністру» в 
стартовому матчі другого кола облас-
ної першості з футболу, що відбувся у 
резервний день, 17 серпня. Минулої  
суботи ці ж команди здійснили пробу 
сил у товариському матчі на стадіоні 
«Харчовик», де також  чортківчани не 
залишили «каменя на камені» від сво-
їх сусідів – 7:0. 

Як ми уже переповідали у попере-
дньому номері нашої газети, склад 
команди суттєво оновився, її попо-
внили вправні висококласні вико-
навці, такі як Кондзьолка, Чорний, 
Тарабалка, Гаврилюк,  за плечима ко-
трих досвід виступів навіть у першій 
лізі всеукраїнської першості. Поряд 
із ними свою майстерність шліфу-
ватимуть й вихованці чортківського 
футболу, яких також чимало в коман-
ді – 12 з 25. Зокрема в останньому 
матчі проти заліщан у грі було задіяно 
п`ятеро чортківчан. Плюс до цього її 
очолив досвідчений тренер – Василь 
Івегеш, якого особливо представляти 
футбольним уболівальникам не треба.

Отож, старт багатообіцяючий, що-
правда, занадто велика втрата очок у 
першій половині чемпіонату навряд 
чи дозволить цьогоріч поборотися за 
медалі, зате нерви визнаним фаво-

ритам хлопці з берегів Серету ще до-
бряче полоскочуть – це однозначно. 
А взагалі їхній виступ у другому колі 
обласної першості буде виглядати 
своєрідною репетицією участі у куди 
престижнішому турнірі. Адже вже цієї 
суботи, 20 серпня, через вісімнад-
цять років у наше місто повертається 
великий футбол: «Чортків-Педуні-
верситет» матчем з ФК «Ковель-Во-
линь» стартує у чемпіонаті України 
з футболу серед аматорських команд. 
Чортківчани виступатимуть у Першій 
групі, де будуть представлені в осно-
вному команди західної та централь-
ної України: крім вищезазначених, 
ФК «Львів», «Оскар» Підгір`я (Львів-
ська обл.), «ОДЕК» Оржів (Рівненська 
обл.), ФК «Малинськ»  Малинськ 
(Рівненська обл.), «Нива» Тернопіль, 
«Нива» Теребовля, «Агробізнес» Во-
лочиськ (Хмельницька обл.), «Чайка» 
Петропавлівська Борщагівка (Київ-
ська обл.),  ФК «Луцьк», «Гірник» Со-
снівка (Львівська обл.). Першість три-
ватиме у два кола і завершиться улітку 
наступного року. Перед її переможцем 
відкривається пряма дорога в Другу 
лігу Всеукраїнської першості, і саме 
таке завдання стоїть перед нашою ко-
мандою. А як відомо, без підтримки 
уболівальників перемог не буває, адже 
саме для них грають футболісти. 

Тож запрошуємо усіх на чортків-
ський стадіон «Харчовик» у суботу, 
20 серпня, на дебютну зустріч  чорт-
ківчан. Початок матчу – о 17-й год.  

Сьогодні – кубкові півфінали

(Продовження. Поч. у №№ 31, 32 від 5, 
12.08.2016 р.)

3. НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ 
ДОПОМОГИ

Для оформлення виплати одноразової 
грошової допомоги при собі мати копії та-
ких документів: документа, що свідчить про 
причини та обставини загибелі (смерті) вій-
ськовослужбовця, військовозобов’язаного 
та резервіста, зокрема про те, що смерть не 
пов’язана з вчиненням ним кримінального 
чи адміністративного правопорушення або 
не є наслідком вчинення ним дій у стані 
алкогольного, наркотичного, токсичного 
сп’яніння, або навмисного спричинення 
собі тілесного ушкодження чи самогубства; 
свідоцтва про смерть військовослужбов-
ця, військовозобов’язаного та резервіста; 
свідоцтва про народження військовослуж-
бовця, військовозобов’язаного та резер-
віста — для виплати одноразової грошової 
допомоги батькам загиблого (померлого); 
свідоцтва про шлюб — для виплати гро-
шової допомоги дружині (чоловікові); до-
відки органу реєстрації або відповідного 
житлово-експлуатаційного підприємства, 
організації чи органу місцевого самовряду-
вання про склад сім’ї військовослужбовця, 
військовозобов’язаного та резервіста; сто-
рінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з 
даними про прізвище, ім’я та по батькові і 
місце реєстрації; свідоцтва про народження 
дитини — для виплати одноразової грошо-
вої допомоги дитині; ідентифікаційного но-
мера отримувача допомоги; рішення район-
ної, районної у м. Києві держадміністрації, 
виконавчого органу міської, районної у 
місті, сільської, селищної ради або суду про 
встановлення над дитиною-сиротою, дити-
ною, позбавленою батьківського піклуван-
ня, опіки, піклування (у разі здійснення 
опіки або піклування над дітьми військо-
вослужбовця, військовозобов’язаного та 
резервіста); рішення суду або нотаріаль-
но посвідченого правочину, що підтвер-
джуватиме факт перебування заявника на 
утриманні загиблого (померлого) (надають 
особи, які не були членами сім’ї загиблого 
(померлого), але перебували на його утри-
манні). Документи подаються особисто або 
уповноваженою особою. 

Протягом поточного року з районного 
бюджету виплачено матеріальної допомоги 
97 учасникам АТО на суму 97 тис. грн. Крім 
того, відповідно до  розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 25 берез-
ня 2015 р. за № 167-од «Про проект обласної 
програми підтримки осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції, та членів сімей 
загиблих під час проведення антитерорис-
тичної операції на 2015-2019 роки» виділено 
загальний обсяг фінансових ресурсів для  її 
реалізації  в сумі  8050,0 тис. грн., тобто в 
середньому 1 млн. 610 тис. грн. у рік. Кошти 
спрямовано на виплату щомісячної допомоги 
в сумі 208 грн. членам сімей загиблих під час 
проведення АТО; надання одноразової гро-
шової допомоги на поховання сім’ї, в якій 
загинув учасник АТО (20 тис. грн.); забез-
печення лікування осіб, які постраждали під 
час проведення АТО; проведення реабілітації 
та оздоровлення осіб, які брали участь в АТО 
(окрема програма  відділу охорони здоров’я).

 
4. ПІЛЬГИ 

УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ
Учасникам бойових дій (у т. ч. учасникам 

АТО) передбачено пільги: безплатне одер-
жання ліків за рецептами лікарів; безплатне 
щорічне забезпечення санаторно-курорт-
ним лікуванням, а також компенсація вар-
тості самостійного санаторно-курортного 
лікування; 75-відсоткова знижка плати за 
житлово-комунальні послуги; 75-відсоткова 
знижка вартості твердого палива і скрапле-
ного газу; встановлення на пільгових умо-
вах квартирних телефонів (оплата у розмірі 
20 відсотків від тарифів вартості основних 
та 50 відсотків – додаткових робіт). Або-
нентна плата за користування телефоном 
встановлюється у розмірі 50 відсотків від 
затверджених тарифів; безкоштовний про-
їзд усіма видами міського та примісько-
го транспорту; безкоштовний проїзд один 
раз на два роки (туди і назад) всіма видами 
міжміського транспорту або проїзд один 
раз на рік (туди і назад) вказаними видами 
транспорту з 50-відсотковою знижкою; ко-
ристування при виході на пенсію (незалеж-
но від часу виходу на пенсію) чи зміні міс-
ця роботи поліклініками та госпіталями, до 
яких вони були прикріплені за попереднім 
місцем роботи; щорічне медичне обстежен-
ня і диспансеризація; виплата допомоги по 
тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 
відсотків середньої заробітної плати не-
залежно від стажу роботи; використання 

чергової щорічної відпустки у зручний час, 
а також одержання додаткової відпустки 
без збереження заробітної плати строком 
до двох тижнів на рік; переважне право на 
збереження робочого місця при скороченні 
чисельності чи штату працівників у зв’язку 
зі змінами в організації виробництва і пра-
ці та на працевлаштування у разі ліквідації 
підприємства, установи, організації; пер-
шочергове забезпечення житловою площею 
осіб, які потребують поліпшення житлових 
умов, та першочергове відведення земельних 
ділянок для індивідуального житлового бу-
дівництва; зі сплати податків, зборів, мита 
та інших платежів до бюджету відповідно до 
податкового та митного законодавства.

5. ПІЛЬГИ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ
Інвалідам війни передбачено пільги: без-

коштовне одержання ліків за рецептами 
лікарів; безкоштовне щорічне забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням, а також 
компенсація вартості самостійного сана-
торно-курортного лікування; 100-відсотко-
ва знижка плати за житлово-комунальні 
послуги; 100-відсоткова знижка вартості 
твердого палива і скрапленого газу; вста-
новлення на пільгових умовах квартирних 
телефонів (оплата у розмірі 20 відсотків від 
тарифів вартості основних та 50 відсотків 
– додаткових робіт). Абонентна плата за 
користування телефоном встановлюється у 
розмірі 50 відсотків від затверджених тари-
фів; безплатний проїзд усіма видами місь-
кого та приміського транспорту; інвалідам 
I і II груп надається право безкоштовного 
проїзду один раз на рік (туди і назад) всіма 
видами міжміського транспорту, а особам, 
які супроводжують інвалідів I групи (не 
більше одного супроводжуючого), – 50-від-
соткова знижка вартості проїзду один раз на 
рік (туди і назад) зазначеними видами тран-
спорту; інвалідам III групи надається право 
безкоштовного проїзду один раз на два роки 
(туди і назад) залізничним, водним, повітря-
ним або міжміським автомобільним тран-
спортом незалежно від наявності залізнич-
ного сполучення або проїзду один раз на рік 
(туди і назад) зазначеними видами транспор-
ту з 50-відсотковою знижкою вартості про-
їзду; позачерговий безплатний капітальний 
ремонт власних жилих будинків і квартир 
та першочерговий поточний ремонт жилих 
будинків і квартир; користування при вихо-
ді на пенсію (незалежно від часу виходу на 
пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками 
та госпіталями, до яких вони були прикрі-
плені за попереднім місцем роботи; позачер-
гове безкоштовне забезпечення автомобілем, 
виплата компенсації на бензин (пальне), ре-
монт, технічне обслуговування автомобілів 
або на транспортне обслуговування; щоріч-
не медичне обстеження і диспансеризація; 
виплата допомоги по тимчасовій непрацез-
датності в розмірі 100 відсотків середньої за-
робітної плати незалежно від стажу роботи; 
використання чергової щорічної відпустки у 
зручний час, а також одержання додаткової 
відпустки без збереження заробітної плати 
строком до двох тижнів на рік; переважне 
право на збереження місця роботи при ско-
роченні чисельності чи штату працівників у 
зв’язку зі змінами в організації виробництва 
і праці та на працевлаштування у разі лік-
відації підприємства, установи, організації; 
виплата працюючим інвалідам допомоги по 
тимчасовій непрацездатності до 4 місяців 
підряд або до 5 місяців протягом календар-
ного року, а також допомоги по державному 
соціальному страхуванню за весь період пе-
ребування в санаторії з урахуванням проїзду 
туди і назад у разі, коли для лікування не ви-
стачає щорічної і додаткової відпусток; пер-
шочергове забезпечення житловою площею 
осіб, які потребують поліпшення житлових 
умов, та першочергове відведення земельних 
ділянок для індивідуального житлового бу-
дівництва; зі сплати податків, зборів, мита 
та інших платежів до бюджету відповідно 
до податкового та митного законодавства; 
звільнення від орендної плати за нежитлові 
приміщення, що орендуються інвалідами ві-
йни під гаражі для спеціальних засобів пе-
ресування (автомобілів, мотоколясок, вело-
колясок тощо), та безкоштовне надання для 
цих засобів гаражів-стоянок, незалежно від 
їх форми власності.

Звертатися: до управління соціального 
захисту населення; до організацій, що нада-
ють житлово-комунальні послуги.

При собі мати такі документи: паспорт; 
ідентифікаційний номер; посвідчення учас-
ника бойових дій або інваліда війни. Доку-
менти подаються особисто або уповноваже-
ною особою.

(Далі буде)
Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник УПСЗ РДА

Соціальна  захищеність воїнів АТО, 
права та можливості їх реалізації

 в Чортківському районі

Грудне вигодовування – 
благополучний початок життя

Чемпіонат області. 10-й тур. 
«Чортків-Педуніверситет» – «Дністер» Заліщики – 6:0

Чемпіонат району. 14-й тур.
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ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

земельна ділянка в районі Синякового 
по вул. Затишній (біля автозаправки), 
площею 0,1 га. Тел. 096-443-30-66.

Пожежа

продам або обміняю на квартиру в Чорт-
кові будинок у Чорному лісі. Є земельна 
ділянка – 24 сотих, великий сад, надвірні 
будови, підведено газ. Ціна договірна.

Тел.: 2-07-90, 066-983-55-28.

3-кімнатна квартира в м. Чортків, по 
вул. Січинського, на 3-му поверсі ново-
го будинку. Євроремонт, індивідуальне 
опалення, лічильники на все, вода цілодо-
бово; інтернет, супутникове телебачення. 
Загальна площа – 74,9 кв. м. Вмонтована 
кухня, гардеробна, шафа-купе. Під будин-
ком гараж – 25 кв. м, із великим підвалом.

Тел.: 095-595-81-26, 098-459-14-16.

терміново будинок у м. Чортків, по 
вул. Богуна, затишна вулиця. Загальна 
площа – 112 кв. м, 4 кімнати, кухня, на 
подвір’ї гараж, криниця.

Тел.: 067-256-83-40, 095-698-71-23.

2-кімнатна квартира на 5-му поверсі, в 
затишному мікрорайоні по вул. Б.Лепкого, 
9 (навпроти пологового будинку). Загаль-
на площа – 58,1 кв. м, житлова – 33,3 кв. 
м, з добротним євроремонтом, індивіду-
альним опаленням. Є два балкони (6-ме-
тровий балкон через дві кімнати, обкладе-
ний євровікнами і вагонкою, 3-метровий 
балкон об’єднаний з кухнею). Санвузол з 
оновленою сантехнікою. 

Тел.: 066-080-20-08, 068-988-40-69.

квартири

ТОВ «ГОЛЬСКІ СВІТ КОМПАНІ»
запрошує на роботу працівників: 

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

трати на проїзд.
Тел.: 050-377-33-44, 067-745-45-14, 

(03552) 2-07-54

двокімнатна квартира в смт Завод-
ське на 5-му поверсі. Зроблено євроре-
монт, все нове. Тел. 095-098-22-61.

потрібна жінка по догляду за хворим 
пенсіонером у смт Заводське. 

Тел.: 067-951-78-04 (Наталя), 
067-892-69-53 (Ігор).

автомобіль «Мерседес Віто» 2011 р. в., 
extra Long. Потужність 160 к. с., 2,2 тур-
бодизель, 8 місць, синій колір, пробіг 
90 тис. Експлуатації в Україні не було. 
Терміново. Ціна помірна. 

Тел.: 098-574-11-66, 098-072-47-46.

Суботня школа польської мови у м. Чортків,  
зареєстрована в 1998 році, 

що знаходиться у приміщенні ЗОШ № 6, 
по вул. Залізничній, 10,

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ 
БЕЗ ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ

Звертатися з питань навчання щодня, з 10-ї до 17-ї год.
Тел.: 067-876-92-51, 050-926-34-69.

Запис до класів – 27 серпня, з 10-ї до 15-ї год.

Великому Українському 
видавництву потрібні 

співпрацівники 
з власним легковим авто. 

Комунікабельність 
обов’язкова. 

ЗП від 4000 грн. 
Тел. 067-684-68-72, 

099-196-80-20

3-кімнатна квартира на 3-му поверсі, 
сира, в новобудові, з гаражем у м. Чорт-
ків, по вул. Шухевича, 2 А, кв. 35. Загальна 
площа – 95,2 кв. м; а також – гараж під 
будинком, площею 19,5 кв. м. Ціна кварти-
ри – 50 000 у. о. Ціна гаража – 10 000 у. о. 

Тел.: 097-148-99-67, 098-72-47-46.

Оголошення

земельні ділянки

Вважати недійсними:

Про результат проведення 
конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності
До організатора конкурсу, балан-

соутримувача Чортківської ЦКРЛ до 
11.08.2016 р. надійшла одна пропозиція 
від Тернопільського обласного кому-
нального підприємства «Експерт» (код 
ЄДРПОУ – 31138387), з яким і було 
укладено договір на проведення оцінки 
одного визначеного об’єкта оцінки.

Чистимо колодязі 
механізованим способом 

на відмінно!
Тел.: 096-665-99-09, 066-590-14-77

Хто пам’ятає – помоліться.
Хто забув – 

згадайте і пом’яніть.
25 серпня минає рік, 
як невблаганна, 

неочікувана смерть забрала 
Ольгу Петрівну ЛАВРО.

Не заросте 
ніколи та стежина,
Що провела тебе 
в останню путь.
Похилиться 
зажурена калина 
і добрим словом 
люди пом’януть.
Все, чого 
досягла вона 
у своєму житті – 
це завдяки праці, 
постійному 

                   самовдосконаленню,  
              життєвому оптимізму.
Згадайте усі, хто знав Ольгу Пе-

трівну, добрим словом, і нехай воз-
несеться щира молитва за Царство 
Небесне для душі покійної.

Сумуючі – син, невістка, 
внучки, правнуки.

3-кімнатна квартира по вул. Неза-
лежності, 82, перший високий поверх. 
Біля будинку за 100 м – гараж в коопе-
ретиві «Жигулі». Ціна договірна.

Тел. 096-299-03-11.

атестат серії А за № 009194, виданий 15 
червня 1990 р. середньою загальноосвітньою 
школою № 7 м. Чортків Тернопільської об-
ласті на ім’я: БУРМЕЙ Оксана Іванівна.

2-кімнатна квартира по вулиці Шев-
ченка, 8, кв. 6; на другому поверсі дво-
поверхового будинку; загальною пло-
щею 40 кв. м і висотою приміщень 3,33 
м. Є балкон, стіни всі цегляні. Кварти-
ра знаходиться в центрі Чорткова, поза-
ду магазину «1000 дрібниць» (провулок, 
що веде до прохідної колишньої швей-
ної фабрики).

Тел.: 099-487-00-67 (Ірина).

Колектив Чортківської 
музичної школи висловлює 
співчуття викладачу 
І.В.Буртняк із приводу смерті її 
батька, колишнього викладача 

школи СЕМЕГЕНА Володимира 
Миколайовича. Вічна йому пам’ять.

Про здачу в оренду приміщень

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

Об’єкт оренди: приміщення поліклі-
нічного відділення Чортківської цен-
тральної комунальної районної лікарні 
площею 14,3 кв. м та доля площ спіль-
ного користування 18,81 кв. м.

Вартість об’єкта за незалежною оцін-
кою майна: 91390 грн. без ПДВ.

Адреса об’єкта: м. Чортків, вул. Й. 
Сліпого, 1, кабінет 225, поверх 2-й.

Напрям використання майна: для роз-
міщення кабінету для приватної медич-
ної практики.

Стартовий розмір місячної орендної 
плати: 126,93 грн. без ПДВ. 

Термін, на який буде укладатись дого-
вір оренди: 2 роки 11 місяців.

Дата, час і місце проведення можли-
вого конкурсу: 7 вересня 2016 р. о 15-й 
год. (місце: м. Чортків, вул. Й.Сліпого, 
1, каб. головного бухгалтера).

Кінцевий термін прийняття заявок: 6 
вересня 2016 р. о 15-й год. (місце: м. 
Чортків, вул. Й.Сліпого, 1, каб. голов-
ного бухгалтера;  умова – при наявнос-
ті 2-х і більше заявок на об’єкт оренди 
буде проведено конкурс).

Умови можливого конкурсу: за найви-
щою ціною орендної плати та перемо-
жець відшкодовує вартість незалежної 
оцінки майна та оголошень в газеті 
(детальніше на сайті http://hospital.
worldmags.net в розділі “організаційні 
заходи”).

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

Правління Чортківського райСТ
здає в оренду складське приміщення м. Чорт-

ків, вул. Залізнична, 85, площею 70 кв. м.
Продає для демонтажу будинок торгівлі 

у с. Ромашівка за мінімальною ціною, є: 14 
панелей розміром 6 на 1,5; 2 таврових балки 
довжиною 12 м кожна, висотою 55 см, цо-
кольне приміщення з каменю.

За довідками звертатися за тел.: 
2-23-49; 067-354-10-11.

півбудинку загальною площею 52,4 кв. 
м. у м. Чортків. Є дві кімнати, кухня, 
коридор, два підвали, сарай, горище, газ 
підведений до грубок, город – 7 сотих.

Тел.: 2-37-84, 097-370-17-00.

сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серії ТР за № 0073187, виданий Чорт-
ківською районною держадміністрацією 16 
січня 1997 р. на ім`я: АНДРУСЕНЬКІВ 
Ганна Семенівна.

земельна ділянка 0,10 га у Чорткові під 
забудову в р-ні птахофабрики. 

Тел.: 095-773-95-41; 067-421-36-47.

інше

послуги

11 серпня ц. р. обідньої 
пори на пункт зв’язку 
ДПРЧ-6 надійшло повідо-
млення про те, що на полі  
села Слобідка Джуринська 
горять необліковані покла-
ди торфу (площею 1 га).

До гасіння пожежі окрім 
2-х відділень пожежно-
рятувальної служби до-
лучилися й представники 
відділу оперативного реа-
гування в ДСНС України 
у Тернопільській області, 
а також слідчо-оперативна 
група 

Чортківського ВП 
ГУНП, працівники ТОВ 
«Агрополіс», Чортківського 
міжрайонного управління водного гос-
подарства та місцеве населення. 

Миттєво було організовано підвіз 
води з природної водойми, що на тери-
торії  вказаного населеного пункту, та 
здійснювалося перекопування нижніх 
шарів покладів торфу екскаватором. 

Пожежу ліквідовано; причина її ви-

никнення встановлюється. 
Побічні збитки становлять 14400 грн. 

Ярослав СМІХУН,
т. в. о. начальник ДПРЧ-6 УДСНС 

України 
у Тернопільській області 

Хто пам`ятає – пом`яніть.
Хто забув – згадайте.

21 серпня минає 5 років, 
як перестало битися серце 

дорогої нам людини
БЕНЕЦЬКОГО 

Богдана Володимировича
(18.06.1962 – 21.08.2011).

Тепер його душа пе-
ребуває в інших світах, 
але з нами залишилися 
його порядність, до-
брота, щирість.

Неможливо позбути-
ся смутку та пекучого 
болю від важкої втрати 
дорогої нам людини.

Сумуємо. Пам`ятаємо. 
Молимося за упокій 

душі. Нехай наша щира молитва буде тобі 
світлом у дорозі вічності.

Сумуючі рідні.

ДТП

Водій автомобіля «Маз-
да-323», рухаючись автодо-
рогою «Доманово-Ковель-
Чернівці-Тереблече», не 
впоравшись з керуванням, 
виїхав на зустрічну смугу 
та зіткнувся з іншою ав-
тівкою – «Мазда-6». Далі 
продовжуючи рух зустріч-
ною смугою, «Мазда-323» 
зіткнулася ще з одним ав-
томобілем «Сан Йонг Рек-
стон».

Винуватець ДТП, 31-річ-
ний мешканець Києва, від отриманих 
травм помер на місці автопригоди. До 
Чортківської районної лікарні з чис-
ленними травмами та переломами 
потрапили четверо учасників дорож-
ньо-транспортної пригоди, серед яких 
шестирічна дівчинка.

Відомості про подію внесено до 
ЄРДР згідно з ч. 2 ст. 286 – порушен-

ня правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту, що спри-
чинили смерть потерпілого. Автомобілі 
учасників автопригоди доправлено на 
арештмайданчик Чортківського відділу 
поліції. У водіїв взято забори крові на 
вміст алкоголю. Деталі аварії встанов-
люють слідчі.

(За інф. сектора комунікацій ГУ НП 
у Тернопільській області)

Один загиблий, четверо –
 з важкими травмами

Автопригода зі смертельним наслідком трапилася 17 серпня ц. р. близько 
5-ї год. ранку поблизу села Оришківці Гусятинського району.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, яка знаходиться у с. Тар-
навка Чортківського району, серії ТР за № 
023388, виданий на підставі розпорядження 
Чортківської райдержадміністрації від 21 
травня 2003 р. за № 203 на ім`я: ЛІСОВИЙ 
Йосип Петрович.

Горять торфяники
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Вітання12
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ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ 
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
20 серпня

+18 ... +27

НЕДІЛЯ
21 серпня

+17... +23

ПОНЕДІЛОК
22 серпня

+16 ... +20

ВІВТОРОК
23 серпня

+15 ... +22

СЕРЕДА
24 серпня

+15 ... +20

ЧЕТВЕР
25 серпня

+14 ... +20

П`ЯТНИЦЯ
26 серпня

Колектив та адміністрація 
Чортківської комунальної районної 
стоматологічної поліклініки вітає

молодшу медичну сестру 
Марію Михайлівну БАЛИК

 із золотим ювілеєм, який вона 
святкуватиме 20 серпня.

Бажаємо 
 достатку, 
наснаги та сили,
Здоров’я 
 міцного з роси 
              і води. 
Щоб горе 
  ніколи Вас 
     не скосило, 
Добро було 
  поруч із Вами 

                                      завжди. 
Щоб спокій і мир 
             панували в родині 
І радість завжди дарувало життя, 
Сторицею щастя 
                всміхалось віднині, 
Трояндами квітло 
                Ваше майбуття. 
Здоров’я приносить 
              хай кожна хвилина,
Від бід охоронить молитва свята, 

Хай стелиться щастям 
            життєва стежина 
На многії, благії 
               майбутні літа.

Щиро вітаємо з 65-річчям 
Євгенію Іванівну ВОРОТНЯК

зі с. Білобожниця.
Летять літа, 
    мов бистрі         
          води,
І не вернути 
         їх назад,
А нам 
   не віриться 
        сьогодні,
Що Вам уже 
            – 65.
Хай нових 
днів 

                           ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий 
             ювілейний день. 
Здоров’я, щастя зичим не на рік, 
На все життя бажаєм його щиро. 
Щоб радісним і довгим 
                            був Ваш вік 

З добром, любов'ю, 
       спокоєм та миром.

З повагою – син 
Анатолій, невістка Уляна, 

онук Роман.

Від щирого серця 
вітаємо з 60-річчям, 

яке 17 серпня відсвяткував
Ігор Степанович МАТКОВСЬКИЙ

зі с. Білобожниця.
Літа біжать, 
мов бистрі коні,
Вже їх 
      минуло 60!
І вкриті 
   сріблом 
  Ваші скроні, 
Й не оглянутися 
                 назад.
Ви звикли лиш 
   добро чинити,
Дітей 
  виховувать в труді.
То хай Ваш 
          Ангел-Хоронитель 
Буде заступником в житті. 
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла,
Щоб шлях Ваш 
            був такий широкий,
Щоб мало було перешкод.
Щоб ювілей 
            справляли сотий
Й не знали б Ви 
           тяжких турбот.

З повагою і любов'ю – 
дружина Мирослава, 

доньки Оксана 
й Уляна, зяті Іван 

і Андрій, онуки 
Ігорчик і Михайлик, 
Оксанка і Петрик, 

мама Ярослава.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм, 
25-річчям, коханого чоловіка, 

люблячого тата і сина
Володимира Петровича 

ВИННИЧУКА
зі с. Улашківці.

Ми Тебе вітаєм 
із великим 
            святом
І Тобі бажаєм 
  радості багато.
Хай сміється 
              сонце 
 з голубого неба
І ромашки 
             ніжні 
зацвітуть 
           для Тебе.

Хай в житті Твоєму 
                   горя не буває,
На устах усмішка 
                     завжди розквітає.
Хай для Тебе ранки 
                   будуть золоті,
Хай цвітуть троянди 
                  у Твоїм житті.
Хай Матінка Божа 
                Тебе охороняє,
Ісус Христос 
               здоров`я посилає
На многії 
         та благії літа.

З любов’ю – дружина 
Мар’яна, донечка 

Евелінка, батьки та 
рідні.

18 серпня відсвяткував свій ювілей
Володимир МОСПАН.

Вже 30 позаду – 
  третина життя,
В дитинство, 
  звичайно, 
   нема вороття...
До пенсії 
 стільки ж 
потрібно прожить,
А зараз бажаєм 
  Тобі не тужить!
Щоб впевнено 
         йшов до своєї мети,
Щоб все, що задумав, 
                  зумів досягти.
Щоб дім Твій минали 
                тривоги й біда,
Щоб сила була, як весняна вода.
Бажаєм Тобі тільки радісних сліз,
Копицю здоров’я і доларів віз,
Щоб поруч з Тобою дружина цвіла
Й сім’я була ваша міцна, як скала.
Бажаєм розжитися 
              власним гніздом,
Щоб мав де лелека махнути крилом.
Хай Сили Небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть,
Від смутку боронить молитва свята,

Христос посилає 
         щасливі літа.
З любов’ю – мама, бабця, 

сестра, шваґро і племінник.

19 серпня святкує 
День народження люба матуся, 
ніжна бабуся, чуйна прабабуся
Ярослава Йосипівна АНДРІЯШ 

зі с. Палашівка.
Ваш ювілей – 
 ужинок 
    плідних дат,
Бо Вам сьогодні –
              аж 80!
Тож зичим 
   в здоров’ї 
і добрі вік довгий 
      ще прожити,
Щоб кожний 
   день приніс 
                 нагоду радіти,
Щоб у мирному небі Вам 
                    сонце всміхалось,
А всі Ваші мрії та плани 
                             збувались.
Хай здоров’я, щастя і достаток
Линуть наче липи цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує 
             ще багато літ.

З любов’ю – чоловік, 
діти і внуки з родинами, 

правнуки Таня, Юля, 
Софійка, Віка та Дмитрик.

ШКІЛЬНИЙ ЯРМАРОК
від мережі магазинів взуття 

«SANDALINO» 
Великий вибір взуття 

для меньшеньких і для більшеньких 
за супервигідними цінами!

Чекаємо на вас за адресою: 
м. Чортків, вул. Гончара, 6 А 

(другий поверх) магазин «Sandalino» 

Колектив та адміністрація 
Чортківської комунальної районної 

стоматологічної поліклініки 
щиро вітають 

оператора комп’ютерного набору
Галину Іванівну ДЕРКАЧ,

яка 16 серпня відсвяткувала 
свій День народження.

Бажаємо Вам 
  щастя 
       і достатку,
Ясного неба, 
      сонця 
             і тепла,
В житті щодень 
     лиш злагоди 
      й порядку,
Щоб доля 
    Ваша 
    світлою була.

В роботі – успіху й терпіння,
У справах – 
      вічного горіння,
В сім’ї – любові і добра
На многії та благії літа.

Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської районної ради 
щиро вітають з Днем народження 
начальника організаційного відділу, 

депутата районної ради
Анатолія Ярославовича ШУМКУ.

Ми вітаєм Тебе, 
 коли літо 
 щедрить 
        квітками,
Як веселка 
 над небом 
блакитним встає.
Ми вітаєм 
у щасті й здоров`ї 
        між нами,
Хай Господь 
Тобі доброї долі 

                                    дає.
І нехай у душі тільки весни 
                  цвітуть синьоокі,
Нехай щедрої осені будуть 
                           солодкі дари.
Тепле літо приносить достаток 

          у хату і спокій,
А на серці ніколи
                не буде зими.

Щиросердечно вітаємо 
з Днем народження дорогого 

чоловіка, люблячого батька, 
хорошого дідуся і шанованого свата

Ігоря Євгеновича 
ГОРОЩУКА
з м. Чортків.

У кожного є 
Ангел-
     Хоронитель,
Що пише книгу 
нашого життя,
А ще є в небі 
Ангел-
  Покровитель,
Що молиться 
 про наше 
           майбуття.
Хай поруч з Вами 

                              Ангел 
                           Ваш летить,
Убереже Вас від 
                    біди повсюди,
Нехай несе Вам радість 
                       кожна мить,
І благодать Господня 
                        з Вами буде.
Щоб Ваше здоров`я, 
                як кремінь, було,
Щоб щастя сімейне 
                   його берегло,
Щоб радість завжди була 
                         на порозі,
А лихо в далекій 
               і вічній дорозі.
Нехай Вас Бог 
                  благословляє
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам 
                  щорана.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині,
Хай Бог Вас береже 
                 від бід
У нашій славній Україні.

З повагою і любов’ю – 
дружина Орися, 

син Назар, донька Надія, 
зять Ігор, внук Арсенчик, 

свати.

Щирі вітання надсилаємо з нагоди 
ювілейної дати чудовій людині, надій-
ній колезі, вірній подрузі – директору 

Шульганівського СБК 
Ганні Михайлівні ПРОНДЮК.

Нехай вітання це, 
що йде від серця,
Вам радість 
в день святковий 
            принесе.
Те, що Ви робите, 
у пам`яті 
людській 
     не зітреться,
Тож щиру дяку 
ми складаєм Вам 
                 за все:

За Вашу працю, серце золоте.
Хай в житті Вашім щастя квітує,
Бог ласкавий хай радість дарує,
Хай пісня з уст Ваших часто лунає,
Матінка Божа в усьому допомагає.

З повагою і шаною – 
колектив вокального 
жіночого ансамблю 

«Перевесло».

Подія

Повернення великого 
футболу до Чорткова 

через 18 років!
Субота, 20 серпня   
              Стадіон «Харчовик»

Чемпіонат України 
з футболу серед 

аматорських команд

«Чортків-Педуніверситет»  – 
               «Ковель-Волинь» 

Поч. матчу – о 17-й год.

Прийди і підтримай 
свою команду 

Разом – до перемоги!


