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На часі2
Аграрний сектор Розпорядження голови районної ради

Подія

В Агрохолдингу «МРІЯ» розпочали посів озимих 
культур під урожай 2017 року. Станом на 21 серпня 
на полях компанії вже засіяно більше половини від 
запланованого об’єму озимого ріпаку. Площа, від-
ведена Агрохолдингом під цю культуру, приблизно 
така ж, як і в минулому році, і становить 20 тис. га. 
Паралельно із завершенням жнив на полях «МРІЇ» 
продовжується активна підготовка ґрунту під посів 
решти озимих культур. Основну частку серед них 

традиційно займає озима пшениця, – під неї від-
ведено близько 70 тис. га. Також Агрохолдинг ви-
рощуватиме озимий ячмінь на площі майже 1 тис. 
га. Загалом же під урожай 2017 року Компанія від-
водить під озимі культури близько 93 тис. га своїх 
площ. Зокрема, у Чортківському районі Тернопіль-
ської області «МРІЯ» у цьому сезоні вирощуватиме 
3,4 тис. га озимої пшениці та 1,2 тис. га озимого 
ріпаку.

Новою культурою для «МРІЇ Агрохолдингу» цьо-
горіч стане озиме жито, про це повідомив Віктор 
Кухарчук, операційний директор Компанії. «Ми 
вводимо жито в структуру посівів у північній час-
тині земель. Там доволі піщані ґрунти, на яких до-
сягнути бажаної врожайності, скажімо, пшениці 
– неможливо. Загалом плануємо сіяти жито на 2 
тис. га». Також Віктор Кухарчук відмітив, що посів-
на кампанія на полях Агрохолдингу проходить без 
труднощів і затримок, підкреслив суттєве покра-
щення організації робіт і проанонсував чергову по-
ставку нової техніки – тракторів IH Steiger Quadtrac 
500 і Case IH M34R2P Magnum 340.

Як бачимо, Агрохолдинг «МРІЯ» вже другий се-
зон поспіль нарощує свої потужності та закуповує 
технічні новинки, щоб більш ефективно та якісно 
обробляти сільськогосподарські угіддя. А технології 
обробітку, за якими Компанія працює на своїх по-
лях, не руйнують ґрунт та зберігають в ньому во-
логу. Адже в Агрохолдингу переконані, що робота 
аграріїв має бути відповідальною, тим більше, що 
«МРІЯ» налаштована на довгу та взаємовигідну 
співпрацю з селянами.

Завершити посів озимого ріпаку «МРІЯ» збира-
ється вже до кінця серпня, після чого приступить 
до посіву озимої пшениці. Також зараз закінчується 
збір ранніх зернових культур на полях Агрохолдин-
гу. У Компанії вже змолотили понад 320 тис. тонн 
зерна з площі 84 тис. га. 

Прес-служба Агрохолдингу «МРІЯ» 

«МРІЯ» сіє озимі 
під урожай 2017 року

Як пригадав керівник 
Чортківського УЕГГ ПАТ 
«Тернопільгаз» Ігор Клизуб, 
рівно двадцять років тому, 
23 серпня 1996 року, було 
введено в експлуатацію газо-
провід с. Залісся. І от лише 
через двадцять років теплом 
голубого вогника мають змо-
гу зігрітися мешканці вул. 
Млинки. Усі – і прибулі, й 
місцеві жителі – згуртували-
ся біля каплички, що обабіч 
спелеохати «Млинки». Тут 
залісяни зустрічали шанова-
них гостей – голову райдер-
жадміністрації М.Сташківа, 
голову райради В.Шепету, 
його заступника П.Пушкаря, 
керівника Чортківського 
УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» 
І.Клизуба, начальника від-
ділу капітального будівни-
цтва ПАТ «Тернопільгаз» 
Н.Маряш, депутата Чортків-
ської райради В.Марчиху; тут, 
біля духовної святині Млинків, відбулися й невеличкі 
урочистості та концертне дійство, що його предста-
вили присутнім молодь села та жіночий вокальний 
ансамбль «Залісяночка». Священик Б.Слонь церкви 
Св. Архистратига Михаїла відслужив Богослужіння. 

Сільський голова О.Копис-тинська виступила з 
привітальним словом з нагоди Дня Державного Пра-
пора та вагомої події у житті села – розгалуження га-
зової мережі і до вул. Млинки. Подякувала пані Ко-
пистинська усьому депутатському корпусу райради 
за виділені для цього кошти, особливо п. В.Марчисі, 
котрий курує Залісся, а також керівництву району, 

робітникам та керівному складу ПАТ «Тернопільгаз», 
своїм односельцям, котрі не покладаючи рук трудили-
ся пліч-о-пліч, спелеологам за відновлення культової 
споруди – каплички. 

Після виступів високопосадовців та гостей дійства 
– М.Сташківа, В.Шепети, Н.Маряш, В.Марчихи – 
усіх запросили на запуск голубого вогника в одне 
із обійсть Млинків, до господині Ірини Кухар. На 
подвір`ї, за традицією, гостинні господарі вгощали 
усіх стравою, приготовленою на вогні щойно запу-
щеного газу – смаженими яйцями.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

А у Млинках – газ! 
23 серпня цього року подвійне свято відзначали у с. Залісся, зокрема на колишньому хуторі, 

а тепер – вулиці Млинки. Окрім загальнодержавного Дня Прапора України, залісянами 
урочисто відзначили газифікацію цієї віддаленої від села вулиці. 

Про скликання сьомої сесії
Чортківської районної ради VII скликання

1. Відповідно до пункту 5 ст. 46, частини 1, пункту 
6 статті 55 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», скликати сьому сесію Чортків-
ської районної ради VII скликання 9 вересня 2016 
року о 10-й годині в залі засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести наступ-
ні питання:

2.1. Про стан підготовки соціально-культурної 
сфери до роботи в осінньо-зимовий період.

2.2. Звіт про виконання районного бюджету за І 
півріччя 2016 року.

2.3. Про внесення змін до районного бюджету на 

2016 рік.
2.4. Про стан підготовки шкіл району до 2016-

2017 навчального року.
2.5. Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів 

районної ради від району, голову та заступників го-
лови районної державної адміністрації, керівників 
управлінь та відділів райдержадміністрації, місько-
го, селищного та сільських голів, керівників підпри-
ємств, установ та організацій (за списком), керівни-
ків політичних партій та громадських організацій, 
представників засобів масової інформації.

15 серпня 2016 року                                   № 39

Голова районної ради                          В.ШЕПЕТА

Михайло СТАШКІВ:
– У школах Чортківського району для покращен-

ня умов для навчання та виховання дітей ще у ми-
нулому та вже цього року зроблено й робиться не-
мало. От у 2015-му суто на ремонти на галузь освіти 
було заплановано фінансування у сумі 4159777 грн., 
а цього року – 4485815 грн. І неможливо усе це 
звести в один ворох, бо за кожною цифрою – люди, 
колектив педагогів та їхніх вихованців, а кожна ди-
тина – то майбутнє нашого села, Чортківщини, 
України. 

Протягом двох років – 2015 та 2016-го – вдало-
ся здійснити ремонтні роботи у багатьох школах. 
В Улашківській ЗОШ І – ІІІ ст. замінили вікна на 
енергозберігаючі (90 шт.) та двері (6 шт.) на суму 
557593 грн. Так само новими вікнами виблискує до 
сонця Росохацька ЗОШ І – ІІІ ст. – їх тут вста-
новлено 41 на суму 295244 грн. У Джуринській 
школі, окрім заміни 28 вікон, зробили капітальний 
ремонт даху площею 1900 кв. м. То все обійшло-
ся у виділених для цих цілей 838435 грн. Немалим 
коштом втілено у життя проект енергозбереження 
в Пробіжнянській та Білівській школах: замінено 
86 вікон і 3 дверей на суму 400739 грн. та 55 вікон 
на суму 254 тис. грн. відповідно. Так само новими 
металопластиковими віконними конструкціями мо-
жуть похвалитися Джуринськослобідківський НВК 
і Шманьківчицька початкова школа, Нагірянська, 
Бичківська, Скородинська, Сосулівська, Товстень-

ківська, Заболотівська, Шманьківська, Звиняцька 
ЗОШ І – ІІ ст. та Базарська, Великочорнокінець-
ка і Ягільницька ЗОШ І – ІІІ ст. Щодо останньої 
із вищеназваних, то скажу, що у минулому році у 
цій школі зроблені капітальний ремонт даху та про-
мивка паливної системи, а цього року здійснюється 
утеплення фасаду на суму 1,5 млн. грн. Зовсім ско-
ро, 1 вересня, учні переступлять поріг оновленої, 
яскравої, осучасненої, але такої рідної їм альма-ма-
тер.

На черзі – капітальний ремонт Звиняцького на-
вчального закладу, тут планується реконструювати 
та утеплити дах будівлі. На це з фонду регіонально-
го розвитку надійшло 1,5 млн. грн. 

Ще у минулому році на виготовлення проектно-
кошторисної документації на реконструкцію школи 
та технічного паспорта на будівлю Білівської ЗОШ 
І – ІІІ ст. було виділено 25648 грн., на сьогодні за-
мінено, як я уже зазначив, 55 вікон, процес рекон-
струкції триває.

Ми намагаємося допомогти кожному навчаль-
ному закладу району. Адже серце болить за наших 
діточок – нашу гордість, надію, сподівання. Тому 
щонайперше хотілося виділити ті справи, що зро-
блені для них, нашого майбутнього. Багато справ 
зроблено й у галузі медицини, інших соцсферах та 
галузях району. Та про це – розкажу обов’язково 
згодом. 

Оксана СВИСТУН

Акценти

Те, що ми робимо для дітей, – безцінне
У часі 25-ї річниці Незалежності України голова Чортківської районної державної адміністрації 

Михайло Федорович Сташків зробив своєрідний підсумок згуртованої діяльності влади на всіх рів-
нях: депутатів Верховної Ради від Тернопільщини, депутатів обласної ради від Чортківського райо-
ну, депутатів районної ради, голови ТОДА та його, як голови райдержадміністрації, – розповів про 
25 добрих справ, які вдалося зробити за цей період. Акцент зробив на заходах та проектах у галузі 
освіти, адже, як він стверджує, «Те, що ми робимо для дітей, – безцінне».



Церемонія освячення та підняття 
символа нашої держави – жовто-бла-
китного знамена – розпочалися (і це 
вже традиційно) на горі Юрчинських. 
Право вознести над Чортковом Дер-
жавний Прапор було надано воякові 
УПА Італію Бамбураку й учасникові 
бойових дій на сході України Віталію 
Фику. 

Вільним пташиним злетом свободи 
підхопив Стяг український подих вітру, 

віщуючи незалежність, славу України 
та гідність рідного народу.

А відтак урочистості продовжилися 
на центральній площі міста – Геро-
їв Євромайдану, в яких взяли участь 
представники влади району та міста. 
Святковою ходою в українському строї 
чисельність патріотичної громадськос-
ті Чорткова поповнив і згуртований 
колектив Чортківського державного 
медичного коледжу, очолюваний ди-

ректором навчального закладу Любо-
миром Біликом. 

Преосвященний Владика Димитрій 
(Григорак), митрофорний протоієрей 
Михаїл Левкович і духовенство різ-
них конфесій відправили Молебень за 
Україну.

У мовленнях душпастирів до присут-
ніх лучилося: «Державний прапор, як і 
хрест, є символом нашого життя. Ми 
зміцніли як нація, утвердилися як Дер-
жава. Ми перемагали, бо безсумнівно 
вірили у всемилість Божу, неодмінно 
переможемо й тепер, бо ця віра мно-
житься з молитвою на вустах, а єднан-
ня додає снаги до звершення добра на 
рідній землі…».

 Зворушливим щемом охоплене сер-
це кожного, адже – найурочистіша 
мить: відповідальну місію – підняття 
Державного Прапора України – мав за 
честь здійснити учасник бойових дій 
на сході України майор Сергій Єме-
льянов.

У вітальних зверненнях виступаю-
чих – голови районної ради Віктора 
Шепети, заступника голови РДА Івана 
Вівата, міського голови Володимира 
Шматька – виокремлювалося: запо-
рукою нашого мирного життя є згур-
тованість, толерантність, єдність; саме 
в єдності – наша сила; завдяки їй за-
панують мир, стабільність і добробут у 
кожній українській родині. 

Врочистості пов’язалися розмаїтим 
серпанком виспіваної та вичитаної 
патріотики, оркестрової мелодики та 
українського танцю. А завершальною 

родзинкою святкового дійства став ви-
ступ дітвори (від малого до юного), яка 
захоплюючим флешмобом «Україна – 
єдина» зірвала довготривалі бурхливі 
овації присутніх. 

Тетяна ЛЯКУШ 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 
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Відзначення

Ось такі начебто прості, проте жа-
гучі, напрочуд сучасні слова-понят-
тя – «Жертвуймо себе Україні» мовив 
на загал голова Чортківської районної 
ради Віктор Шепета. Однак тотожне на-
лаштування мали й усі попередні, ще до 
нього, виступи-звертання до присутнього 
тут люду. До такої одностайності стиму-
лювала вже «хода Єдності», коли, злучені 
спільним поривом, простували середміс-
тям до храму Святої Покрови й ветерани 
національно-визвольних змагань, і сучас-
не українське воїнство, літні містяни та 
дзвінкоголоса юнь. Синь небес і барва зо-
лота колосся та вишиття, вишиття… І не-
хай навіть не так численно, як того хоті-
лось би, як бачилось, зійшлося-зібралось 
люду. Одначе ті, що прийшли, принесли 
до гурту іскри почувань своїх душ.

А вони пломеніли притишено й скапу-
вали свічею болю, доки численноосібно 
духовенством відправлялася поминальна 
панахида за полеглими Героями Укра-
їни. Злітали в чисте піднебесся прони-
кливі слова палкої молитви: «Господи, 
зішли Україні силу витримати важкі часи 

й дочекатися кращої долі! Подай нашій 
Батьківщині кріпості встояти від навали 
запеклих противників, зберегти сильну 
віру в справедливість і чинити спротив 
помислам лукавим ворогів наших, вибо-
роти собі долю і право Тебе прославляти 
Всемогутнім!..». «Дар свободи є важкий 
та відповідальний, – настановляв пре-
освященний владика Дмитро Григорак, 
єпископ Бучацької єпархії УГКЦ. – На-
рікання на всіх і все ослабляють нашу 
віру в перемогу, що Бог є з нами. По-
трібні конкретні справи. Якщо не по-
чнемо з себе, ніколи не буде України, 
якої ми хочемо». В унісон до мовленого 
вторив і митрофорний протоієрей, на-
стоятель храму Святої Покрови УПЦ 
КП отець Михаїл Левкович: «Господь з 
неба зглянувся на молитви українського 
народу, та минуло двадцять п`ять літ, а 
ми ще й досі там, де були…».

«Мусимо осмислити своє призначення 
бути справжніми громадянами, істинни-
ми патріотами своєї держави, а не тільки 
за відміткою в паспорті, – палко закли-
кав народний депутат України Олег Бар-

на. – Патріотизм – це є віра. І спільна, 
єдина мета – могутня, самодостатня й 
незалежна Україна. Тож закочуймо ру-
кави і починаймо творити Україну».

«Де наша ідея? – стурбовано запиту-
вав юрбу голова райдержадміністрації 
Михайло Сташків. – Якщо будемо бай-
дужі, до чого дійдемо?» – провадив далі. 
І теж, в тон розпочатому до нього, по-
тверджував: пора закочувати рукави й 
працювати. 

«Наше завдання – втримати незалеж-
ність в цей важкий час, – декларував 
голова райради Віктор Шепета. Наго-
лошував: – Двадцять п`ять років – це 
мало, однак достатньо для того, щоб 
український народ позбувся страху, що 
й підтвердили і Майдан, й Революція 
Гідності».

Чортківський міський голова Володи-
мир Шматько закцентував увагу присут-
нього гурту: 23 роки ось тут, на цьому 
місці, простояв Хрест на честь прого-
лошення Незалежності України – як 
символ безкровної волі. А два роки на-
зад біля нього постав пам`ятник Героям 
Небесної сотні – сумний знак з нагаду-
ванням про пролиту кров. Принагідно 
дякував духовним отцям за почуту науку 
– цінувати та збагачувати те, що маємо, 
а не нарікати, шукати та знаходити шля-
хи вдосконалення. Адже Бог допомагає 
тим, хто долає труднощі, і перебуває з 
тими, хто працює. 

У контексті урочин головою РДА від-
повідно до Указу Президента України 

нагороджено ювілейними медалями 
«25 років Незалежності України» Рома-
на Басарабу, Олега Борового, Галину 
Грицьків, Володимира Гудова, Володи-
мира Мармуса, Олександра Степаненка, 
Михайла Фойдюка. А головою районної 
ради відзначено членство НРУ – партії, 
котра стояла біля витоків нашої дер-
жавної незалежності, – Ірину Баранюк, 
Ярему Коцюка, Ігоря Слоновського та 
Йосипа Коцабу. Отець Михаїл Левкович 
нагородив благословенною Грамотою 
з ласки Божої поданої Павлом (Крав-
чуком), єпископом Тернопільсько-Те-
ребовлянської єпархії УПЦ КП, Чорт-
ківському міському голові Володимиру 
Шматьку – за понесені труди і жертви 
на користь міста Чорткова.

Дісталися відзнак й переможці вла-
штованого напередодні державного юві-
лею-уродин Чортківською районною 
радою і районною держадміністрацією 
конкурсу поетичних, прозових та жи-
вописних творів «З днем народження, 
Україно!» – ними стали Степан Осадца, 
Галина Грицьків та Богдан Побуринний. 

Самобутнє мистецтво дарували юрбі 
солісти-вокалісти Теребовлянського 
міського БК, піднесено-жагучими ві-
ршованими рядками здоровила містян 
поетка, член НСЖУ Тетяна Яблонь.

Виспівано гуртом многоліття Україні. 
І творено молитвою-мольбою «Боже ве-
ликий, єдиний, нам Україну храни!».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У синім кольорі буя ознака миру,
А в жовтому – народ плекає віру
23 серпня Чортків урочисто відзначив День Державного Прапора України.
Сонцесяйністю та святковим убранством усміхнулося рідне місто. Почуття 

національного єднання міцніє в серцях українців, коли звучить Славень 
України і легкокрило розвивається синьо-жовтий стяг.

Уродини

Жертвуймо себе Україні
Недарма цю, найголовнішу за суспільно значущою наповненістю подію 

дня 24 серпня 2016 р. Б., було наречено духовним хоралом. Хорал означає 
піснеспів в унісон. А в текстурі того, що коїлось, розпочинаючи з полудневої 
пори, на майдані біля Хреста, спорудженого з нагоди проголошення Неза-
лежності України в Чорткові, – на місці, котре щороку на Різдво України 
лучить нас у спільному пориві, відчувалося: і співалося, й мовилось, і дума-
лось тут в унісон…
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Як це було

Зоринки волі

Розпочали поїздку-історичний екскурс 
із с. Росохач. Завітали у сільраду, а вже 
там нам порадили звернутися до місцевої 
альма-матер. І справді, найбільше інфор-
мації ми отримали саме тут, у школі, на-
віть, якщо бути точнішим, на шкільному 
подвір`ї. Втрапили якраз на прибирання те-
риторії школярами та вчителями. Директор 
Росохацької ЗОШ І – ІІІ ст. Ганна Петрів-
на Наконечна пригадує ті часи. Саме тоді 
вона здобувала освіту педагога, а безпосе-
редньо 1991-го няньчила немовля. Та знає, 
що піднесення в селі було неймовірне, 
люди хотіли змін. За конкретнішим матері-
алом радить звернутися до вчительки цієї ж 
школи Ольги Юріївни Андрухів, адже вона 
у ті роки очолювала місцеву організацію 
Народного Руху України. Пані Ольга видає 
на-гора такий примітний факт з історії села 
25-літньої давності:

– Улітку 1991-го усі хлопці призовного 
віку (та й старші, були такі, що й з вій-
ськовими квитками приходили, з нашої 
хати то і чоловік мій, і тато туди поспіша-
ли) зібралися у центрі села, там, де пізні-
ше встановили пам’ятний хрест на честь 
Незалежності України. Чоловіки складали 
присягу на вірність України. Подія, як для 
села, була потужна, масштабна, співали 
патріотичних пісень, майоріли синьо-жов-
ті знамена. Підтримав нас у цьому задумі 
і греко-католицький священик о. Володи-
мир Петрів.

Піднесення у ті роки, кінець 1980-х – по-
чаток 1990-х, було велике між людьми, а в 
Росохачі – то й взагалі. Знаєте, у нас ще 

з 1989-го, коли все було заборонено, люди 
носили синьо-жовті стяги, наприклад, йду-
чи з церковною процесією селом, а у кож-
ної дівчини обов’язково вплетена в косах 
синьо-жовта стрічка. То треба віддати на-
лежне греко-католицьким священикам: 
Українська Греко-Католицька Церква ще 
була заборонена, а вони вже працювали, 
піднімали народ. Хоча тоді всі разом, і гре-
ко-католики, і православні піднімали наші, 
українські прапори. Я ще й сварила: «Що 
робите, посадять!». Мені відповідали: «Ми 
вже не боїмося».

Про те, що подібна акція відбувалася у 
селі, підтвердив у розмові по телефону пен-
сіонер, вчитель історії і права Петро Васи-
льович Плішка:

– Так, було таке, підписувалися чоловіки 
на вірність Україні, я у списку третім був. 
То все відбувалося на хвилі щирого підне-
сення, люди вірили, дуже хотіли змін. Жод-
них фотографічних згадок про ту подію не 
збереглося, бо самі розумієте, часи ще були 
непевні, люди боялися, тому фотодокумен-
тації не велося. 

Наше село патріотичним було завжди і 
патріотами були усі, тому виділити окремі 
прізвища не наважуюся. Скажу, що й за-
раз люди не втратили надію на краще, хоч 
Майдан дуже мало дав, обстановка зараз не 
дуже добра, триває війна, яку називають 
АТО… Але, за моїми спостереженнями, рух 
отой, що спонукає боротися за справжню 
волю України, ще живе в народі, чекає іс-
кри.

Полями повернули на Сосулівку. Неда-

леко від села, на Качуровій горі, 7 травня 
1945 року відбувся один із найзапеклі-
ших боїв УПА з совєтськими каральними 
військами. Сосулівчани свято берегли у 
пам`яті спомини про ті криваві події, щоб 
згодом встановити на місці загибелі по-
встанців пам’ятник й щороку вшановувати 

полеглих патріотів молитвами. 
Заїхали у центр села. Тут височіє хрест 

на честь скасування панщини, зведений 
ще у 1848-му, згодом зруйнований та від-
новлений у 1990 р. Декілька жінок – Ганна 
Михайлівна Гаврищук, Дарія Михайлівна 
Безпалько, Ольга Михайлівна Галат, Марія 
Василівна Котовська – пораються тут, при-
бираючи навколишню територію. Кажуть, 
що так готуються до Дня Незалежнос-
ті України, прибирання триває по усьому 
селу: чоловіки косять трави, жінки усі ка-
плички прибирають.

 До роботи старшого покоління долуча-
ється і сосулівська молодь: Марійка Галат, 
студентка Чортківського гуманітарно-педа-
гогічного коледжу ім. О.Барвінського, пе-
ребирає синьо-жовті стрічки, що прикра-
шали досі пам’ятник, – їх буде оновлено. 

Про село та його жителів, видатні події 
тривалий час збирає відомості, а отже, є 
своєрідним живим енциклопедичним до-
відником Сосулівки вчитель історії місце-
вої школи Ганна Володимирівна Опаріна. 
От вона й поспішила нам на допомогу:

– Із тих людей, що наприкінці 1980-х 

– на початку 1990-х виборювали незалеж-
ність, у селі живих залишилося мало: учас-
ник ІІ світової війни, воїн УПА Василь Га-
лат та Володимир Сеньків, один із тих, хто 
в 1973-му підняли синьо-жовті прапори над 
Чортковом. У місцевому осередку НРУ тоді 
були Йосип Іванюк, Богдан Юрків. Наші 
чоловіки присягали на вірність Україні, але 
на мітинги не збиралися, бо якраз у 90-ті 
минулого століття йшла боротьба за церк-
ву між двома громадами. На честь другої 
річниці Незалежності України греко-като-
лицька громада спорудила капличку.

Перші такі велелюдні зібрання у нас були 
організовані вже під час Помаранчевої ре-
волюції, тоді навіть я виступала перед одно-

сельчанами. Активно наші молоді люди підтри-
мували Майдан 2013-го, Революцію Гідності. 

Непростий день теперішній підготував 
нам сучасних героїв. Сьогодні гордимося 
воїнами, котрі відстоювали незалежність 
України на сході: це Дмитро Михайлович 
Оріх, Василь Володимирович Солтис, Ан-
дрій Петрович Рембоха. Ми в школі по-
стійно збираємо гроші на АТО, громадою 
села складаємо передачі та веземо на схід.

Село пам’ятає своїх синів, котрі випурх-
нули з рідної домівки, розправили крила у 
світах, та завжди дбають про свою колиску, 
доклалися до його розвитку, зокрема допо-
магають школі, відремонтували дорогу. Се-
ред них – Зеновій Васильович Холоднюк, 
Павло Степанович Качур…

Цього року ми разом, обидві конфесії, 
святкуватимемо День Незалежності. Кон-
церту не буде, бо прислухалися до слів 
священика, що зараз піст, а тому співа-
ти не гоже, вірші діти декламуватимуть 
напам`ять. Буде також святкова відправа 
біля згадуваної вище каплички.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

– Ейфорія тоді панувала повсюди, а 
емоції – просто зашкалювали, – із задо-
воленням раз у раз пірнає в ріку спогадів 
п. Володимир. Бо ж події – випереджали 
одна другу. Демонтаж пам`ятника Леніну 
в Чорткові, а ще – барельєфа Іллічу в алю-
мінієвій плиті, де він, молодий рухівець, 
був пліч-о-пліч з побратимами – Яросла-
вом і Тарасом Сов`яками, Орестом Мот-
калюком, Михайлом та Степаном Фой-
дюками. Потому – й демонтаж погруддя 
вождя всіх народів власне в Улашківцях. 
І низка патріотичних акцій: в Хусті, куди 
вирушила група улашківських патріотів – 
там, біля могили борцям за волю, много-
людний мітинг-панахида, влаштований 
львівськими активістами, злучив патріо-
тичну спільноту чи й не зі всієї України. 
Відтак – пікетування парламенту задля 
відставки уряду Масола: молитва до Все-
вишнього за істинну волю, репресії «омо-
новців»… Палке, проникливе слово Сте-
пана Хмари, В`ячеслава Чорновола, Левка 
Лук`яненка… «То було щось», – з незгас-

ним вогником в очах пригадує В.Дерій.
1991-го йому, на ту пору майстрові-на-

ладнику Ягільницького кінзаводу, було 
27. Таких, як він, – «хлопчисьок», каже, 
було багато. А зрілих патріотів – менше, 
проте як много важило їх слово! То Роман 
Мороз, Петро Теслюк, Мар`ян Мелимука, 
Ярослава Левіцька та інші. Вони й дони-
ні – совість та гордість села, патріархи й 
обереги роду. Із першим з цієї низки імен 
– Романом Морозом (на знімку справа) 
нам випало поспілкуватися.

– Хлопці охоче поступали до Руху, – 
пригадує він. – У нас була команда десь 
до 15-ти осіб. А потому ми з`єдналися із 
заболотівськими. Синьо-жовтий прапор 
вивісили перші – ще ніде навколо по се-
лах не було національних прапорів, а в нас 
був. Правда, вночі хтось його відразу зняв. 
Не один раз знімали, а ми знову вивішу-
вали. Леніна бюст відвезли на тракторі в 
яму коло пилорами. Надія зразу була, що 
Україна стане незалежною ні від кого…

– Так, сподівання були великі, що ста-

немо самодостатніми, проте…  – нотки 
розчарування дедалі відчутніше опано-
вують тоном бесіди сільського війта. – 
Україна має все – і не має нічого. Це в 
нас вся планета могла би щось позичати, 
а ми кредити по світу збираємо. Бо пар-
ламент не дбає про власний народ. Нам 
треба диктатуру закону, й то закону задля 
інтересів народу… 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Призабутими сторінками історії
Напередодні Дня Незалежності України ми зорганізували такий історичний рейд по селах району, де, як усім 

відомо, вогонь патріотизму не згасав, тлів навіть у найсуворіші часи радянщини (згадаймо 1973-й, коли росохацькі 
хлопці освітили радянські будні синьо-жовтою барвою стягів). Про багатьох активістів тієї пори ми уже писали на 
сторінках районки, прізвища їхні звучать на всю Україну, та є й такі, чиї імена відомі хіба лиш односельцям, хоча 
вклад їх у розвій думок про Україну як незалежну, самостійну, вільну державу серед земляків вагомий.

В Улашковім краї – до волі розмай
Де й бути патріотам, як не тут, де в давнину гуляв вольнолюбивий козак Улашко, а навколо – такі пагорби й ви-

долинки, такі ліси? «Руку на серце кладу: як зачинався Рух, я був, чесно кажучи, на висоті», – ось таким щирим 
одкровенням видобуває з глибин душі спомин більш як чвертьвікової давності Улашківський сільський голова Воло-
димир Дерій (на знімку зліва). Та й чи з глибин, якщо, за його ж словами, владі час від часу властиво змінюватись, 
а от душі – ніколи?!
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Франкіана

Тут він побачив світ
Нагуєвичі… Колиска генія! Розташо-

ване на берегах річки Збір, покраяне 
потічками Шишів і Задній, село своїм 
верхнім кінцем підпирає відроги лісис-
того Ділу, а нижньою частиною про-
стяглося видолинком аж до Слободи.

Нагуєвичі. Цей чарівний куток При-
карпаття став відомим далеко за межа-
ми Галичини в кінці ХІХ ст. Тут, у сім`ї 
сільського коваля, народився славний 
син українського народу, титан думки 
і праці І.Франко. Малий рудоволосий 
хлопчина ходив його луками й лісами, 
збирав гриби, ягоди, ловив рибу і був 
зачарований красою рідного краю:

О краю мій, Підгір`я ти прекрасне,
Як я люблю, як я люблю тебе!
Мов зірка та, що світить і не гасне,
Так та любов в душі моїй живе.

У Відень – за докторатом
Іван Франко, в якого не склалися 

добрі стосунки зі Львівським універ-
ситетом з питань захисту докторської 
дисертації, вирішив взяти піврічну від-
пустку в редакції газети, де він заро-

бляв на прожиття, і поїхати до Відня 
послухати лекції В.Ячича та ще деяких 
професорів та й скласти там доктор-
ський іспит. Бо мрія написати і захис-
тити докторську дисертацію оволоділа 
ним уже давно.

І ось 20 червня 1893 р., хоч і з пе-
рипетіями, було складено перший 
докторський іспит зі славістики та 
латинської мови, а іспит з філософії 
І.Франко склав з відзнакою 28 червня. 
І вже 1 липня відбувся офіційний акт 
присудження Франкові ступеня докто-
ра філософії.

Він їхав з Відня до Львова з невираз-
ними думками про те, куди він зможе 
прикласти свої сили в ранзі доктора 
філософії.

Газета «Франкова криниця» № 22 (760) 

29.05.1999 р.
І як гірко читати: «Скоріше на моїй 

долоні виросте волосся, як Франко буде 
доцентом», – заявляв його опонент 
(Олександр Барвінський – педагог, істо-
рик, громадсько-політичний діяч, член 
Наукового товариства ім. Т.Шевченка, 
депутат Віденського парламенту).

Франко і наш край
Син Захара Франка (брат І.Франка) 

Михайло Франко був активним членом 
КПЗУ, а пізніше став першим головою 
сільради в Нагуєвичах. У воєнний час 
перейшов у підпілля, був заарештований 
і розстріляний німцями у Чорткові.

(«Нагуєвичі» с. 16).
А ось фрагмент споминів доньки 

І.Франка у книзі «Іван Франко і його 
родина»: 

«Щоб хоч на якийсь час вирватися з 
цієї тяжкої домашньої атмосфери і хоч 
трохи поправити матеріальне станови-
ще, тато вирішив їздити по великих міс-
тах Галичини й читати свого «Мойсея». 
І справді, на це його бажання громадян-
ство відкликнулося з великим ентузіаз-

мом, бо кожний хотів бачити великого 
поета зблизька й почути його слово.

Тато відбув кілька таких поїздок з ве-
ликим успіхом: до Стрия, Дрогобича, 
Станіслава, Тернополя. Всюди його ві-
тали з великою пошаною. Тато – хоч 
тихим та слабким голосом – читав 
свою найулюбленішу поему.

…читав хоч і тихим голосом. Але ви-
разно й чітко. Він не раз казав дома: 
«Беруться читати, а читати не вміють». 
Тато читав з тим чуттям, з тим наго-
лосом, що віддзеркалювали всю його 
душу, всі її бажання й змагання, її бо-
ротьбу й страждання».

Анна Франко-Ключко. «Іван Фран-
ко і його родина». Харків. «Просвіта». 
2005 р.

Стосунки І.Франка 
з М.Грушевським

Як видно з листів, між ними 
були доброзичливі, товариські 
взаємини. Особливо зблизи-
лися вони в перші роки ХХ 
ст., тим більше, що й будинки 
побудували поруч на затишній 
околиці Львова. Щоправда, 
саме через це сусідство ви-
ник між ними випадковий 
конфлікт. Але з яким вели-
ким благородством – навіть у 
цій ситуації – вони ставились 
один до одного.

«Великий українець». Мате-
ріали з життя та діяльності 
М.С.Грушевського. Київ, «Ве-
селка». 1992 р.

З тайного й пониженого 
суперника (М.Грушевський 
– Ю.М.) стає відвертим су-
перником тата. Для того, щоб 
вибити грунт з-під ніг тата 
остаточно, він настоює на тому, щоб 
перенести «Літ. Наук. Вісник» і його 
редакцію до Києва (1907 року), а тим 
самим у тата й той останній тяжко за-
працьований кусок хліба. На запитан-
ня, що тато буде тепер робити, з чого 
сам буде жити й удержувати родину… 
На засіданні Управи тов. ім. Шевченка 
заявили, щоб його зовсім усунути від 
співпраці у «Віснику» й виданнях то-
вариства.

Цей удар мов громом вразив тата. 
Він прийшов з засідання ради цілком 
зломлений. Цілу ніч не спав, ходив з 
кімнати до кімнати і повторював: «Це 
Грушевський винен». Наступними 
днями почалась тяжка хвороба, що за-
атакувала мозок, спаралізувала руки. 
Із здорової людини, впродовж кількох 
днів, тато став немічним, частково ду-
шевно хворим (с. 53-54).

Анна Франко-Ключко. «Іван Франко і 
його родина». Харків, «Просвіта», 2005 р.

На що хворів І.Франко
Довкола славетних людей витає чи-

мало пліток, здогадів, неправдивої ін-
формації. 

Хворів І.Франко на ревматичний варі-
ант Рейтера. Цей синдром викликає не-
ймовірні болі, галюцинації, але жодною 
мірою не впливав на розумові, інтелек-
туальні здібності недужого. Хіба «Мой-
сей» не підтвердження цьому? І той 
розумовий розлад, який приписували 
сучасники І.Франку, і провал пам`яті, і 
маячіття, і деградація були просто необ-
хідні, щоб скомпрометувати І.Франка в 
очах сучасників і нащадків.

У листопаді 1915 р. І.Франко прий-
шов до «Захисту Українських Січових 
Стрільців», він не мав опіки. Але там 
довго не хотів бути. Одного дня він 
залишив «Захист». Може, відчуваючи 
свій кінець, мріяв повернутися до своєї 

хати. 28 травня 1916 р. він помер.
Другого дня вже були квіти та тернові 

вінки. Франко лежав у вишитій сороч-
ці. Усусуси приготували йому останню 
як рідному батькові. По-військовому 
ховали. Несли труну і віддали останній 
поклін. Він був похоронений на Лича-
ківському цвинтарі в чужому гробівці. 
Пізніше відбулося перезахоронення і в 
1933 р. відкрито пам`ятник – прибули 
делегації із Львівщини, Станіславівщи-
ни, Тернопільщини. В урні було при-
везено землю зі с. Нагуєвичі, висипано 
на могилу, а урну взято до Національ-
ного музею.

Нам пора для України жить
Великий Каменяр, як і Великий 

Кобзар, для України, для кожного з 
нас надзвичайно сучасний. Борець за 
прийдешнє для свого народу, недарма 
він зазнавав утисків існуючого режиму. 
У 1877 р. заарештований за соціаліс-
тичну пропаганду. 1880-го заарешто-
ваний вдруге – за підбурювання селян 
проти влади. 1890 року заарештований 
втретє – за зв`язки з наддніпрянцями. 
А вслухаймось в його рядки – хіба не 
про наш час сказано?

Бо пора ця великая єсть:
У завзятій, важкій боротьбі
Ми поляжем, щоб волю і славу і честь,
Рідний краю, здобути тобі!

Підготував 
Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 

позаштатний кореспондент 
«Голосу народу»

На знімках: унікальна фотографія обі-
йстя Франків у Нагуєвичах. 1935 р.; сім`я 
І.Франка: Великий Каменяр з дружиною 
Ольгою, синами Андрієм, Петром, Тара-
сом та донькою Анною. 1902 р.

«Це боротьба, мука і передчуття щастя України»
«Я не вважаю себе ані таким великим талантом, ані жодним героєм, ані таким взірцевим характером, щоб моя особа могла загріти всіх до себе. Двадцять 

і п’ять літ я був тим пекарем, що пече хліб для щоденного вжитку. Я завсіди стояв на тім, що наш народний розвій має бути міцною стіною. В кождім часі 
я дбав про те, щоб відповісти потребам хвилі і заспокоїти злобу дня». 

(Промова І.Франка на 25-літньому ювілеї творчої діяльності 1898 р.)

І.Франко був найвідомішим поетом 
свого часу, прозаїком, драматургом, 
критиком й істориком літератури, пе-
рекладачем, видавцем. А ще – політо-
логом, соціологом, економістом, над 
чиїми працями дискутували у Відні, 
Варшаві, Парижі, Берліні.

Попри те, титанічна праця і талант 
не принесли йому статків і визнання за 
життя. Шкода, що не завжди до його 
думок і пересторог дослуховувались як 
сучасники, так і нащадки. Адже Фран-
кові уроки допомогли б нам уникнути 
багатьох помилок…

Відійшов Франко у вічність в своє-
му занедбаному будинку, залишивши 
по собі купу боргів. Помер самотньо, 
при випадкових чужих людях: дружи-

на перебувала в божевільні, сини – на 
фронтах. Його ховали в чужій вишиван-
ці – своя затерлася до дірок. У чужому 
склепі, де пролежав 10 років, – не зна-
ходилось коштів на перепоховання.

Він був сумлінням нації, її інтелек-
том. За всі пережиті кривди, образи, 
страждання йому було досить побачи-
ти, як народ поволі піднімається, сві-
домо шукаючи шляхів правди й волі. 
Заради цього міг ціле своє життя нести 
важкий хрест. І ніс його гідно.

Павло ШМАТА, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», 
с. Кривеньке

З батьківського дому син виніс глибоку 
любов до народної пісні, до праці, до лю-
дини-трударя; вічний вогник палкої віри 
в можливість кращого життя та відразу до 
всяких нероб-дармоїдів, які пожирають пра-
цю чужих рук. Усе життя, як вогонь Про-
метеїв, він проніс у душі вогонь батьківської 
кузні, і це вже була кузня, «де кують ясну 
зброю замість пут». «Яко син селянина, ви-
годуваний твердим мужицьким хлібом, я 
почував себе до обов`язку віддати працю 
свого життя тому простому народові», – 
писав Франко. Тільки незмірною любов`ю 
до «робучого люду» можна пояснити коло-
сальну працездатність, з якою з дня в день 
працював Великий Каменяр, давши своєму 
народові й світові до 6 тисяч творів. 

Іван Франко говорив, що праця – осно-
ва всього сущого, і мріяв про той час, коли 
розбуджений до творчого діяння народ по-
єднає працю з наукою. Його натхненні гім-
ни науці і людському розумові лунали як за-

клики і мали незвичайний вплив на молодь, 
котра повинна боротися за краще майбутнє. 
Величезне враження на передову тогочас-
ну молодь справила поема «Мойсей», де в 
образі головного героя бачила світлий об-
раз самого Франка – пророка відродження 
України в процесі невідворотного поступу 
історії, який вірив в те, що вона засяє «у 
народів вольних колі».

Не дожив Великий Каменяр до тих ча-
сів, коли здійснилися його заповітні мрії. 
Але твердо вірив, що «управлена спільним 
трудом» рілля годуватиме вільний народ. 
«Чи се ж Україна, чи се край мій рідний?» 
– дивувався поет, убачивши крізь роки віль-
не сьогодення колись обдертого і забутого 
краю. І відповідав: «Так, се Україна, свобід-
на, нова», і в його серці «біль втишувався 
лютий». 

Петро ПАЛІЙ, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», с. Стара Ягільниця

Ясна зброя – замість пут
Незвичайність велета української нації помічалася ще з дитинства. «Якесь 

воно не таке, як люди», – казали про нього сусіди. І це ж саме «не таке» 
помічав у ньому батько Яць-коваль, вирішивши будь-що відірвати сина від 
кузні й лемеша і спровадити в якусь іншу науку. І не помилився: Україна 
одержала справжнього подвижника духу українського.

«На висоту, де видно світло, 
де пахне воля…»

На його життєвій дорозі випадали тюрми та етапи, його переслідували різ-
ні хвороби. Його мачуха, добра й милостива жінка, молилась і благала Бога 
покласти край його мукам, забравши в інший світ, кращий світ, а мудрий 
вітчим радив йому кинути все і піти служити в монастир… А відповідь була 
інша: «Коли по змозі й силі працюю для Русі, то не з причин сентименталь-
ної натури. До цього примушує мене почуття собачого обов`язку».



Доля, на превеликий жаль, була не надто при-
хильною до хлопців; ще неповнолітніми вони за-
знали чимало незгод… Але світ не без добрих людей, 
завжди знайдуться ті, хто протягне руку помочі, пі-
клуватиметься про безхмарне майбутнє дітей, огор-
нувши їх батьківською турботою. 

І ось – щасливий день, радісна подія – від-
криття й освячення оновленого житла для 
юнаків. Роман і Олег разом із рідною тіткою 
хлібом-сіллю зустрічають шанованих гостей: 
преосвященного владику Димитрія Григорака, 
духівника-наставника митрофорного протоієрея 
Михаїла Левковича, міського голову Володими-
ра Шматька, представників міської ради.

Священнослужителі провели церемонію освя-
чення помешкання, побажавши хлопцям і на-
далі жити з Богом у серці, наповнюючи оселю 
лише добрими справами, подарували для захис-
ту святі образи. 

Приєднуючись до побажань, Володимир 
Шматько від міської влади подарував власни-
кам оновленого помешкання необхідну побуто-
ву техніку (пральну машинку та газову плиту), а 
також висловив віру в те, що Роман і Олег бу-
дуть достойними громадянами рідної держави та 
міста. Загалом п. Володимир подякував усім, хто 
активно долучився до цієї доброї справи, втілю-
ючи дитячі мрії в життя. 

Слід зауважити, власне за ініціативи очільника 

міста (котрий, до слова, про-
пускав крізь серце увесь про-
цес ремонтних робіт, турбую-
чись про якість) й підтримки 
депутатського корпусу з місь-
кого бюджету були виділені 
кошти у сумі більш як 200 
тис. грн. для проведення капі-
тального ремонту житла дітей, 
котрі волею долі позбавлені 
найціннішого – батьківсько-
го піклування. А помешкан-
ня було дощенту зруйноване 
і непридатне для проживання, 
тому ремонтні роботи прово-
дилися, так би мовити, з нуля. 

Й ось тепер помешкання 
усміхнулося осяйністю й су-
часними комунікаціями. 

Радості юнаків немає меж, 
у їх очах іскрилися сльозинки 
щастя. Із неприхованою схви-
льованістю хлопці низькоу-

клінно дякували всім благодійникам.  
Нова оселя – нове життя. Нехай панує благопо-

луччя в домі з опікою Всевишнього.

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Любомира ГАБРУСЬКОГО 
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Дива навколо нас

Дозвілля

Та сільські музики не вгавають, за-
щораз зустрічаючи пасічників і по-
важних господинь, які везуть на свято 
власну продукцію та оздоблені медів-
ники. Кожен мотоблок, а їх було сім, – 
немов казковий шедевр. Їх же господа-
рі – Євген Мельничук, Степан Лазар, 
Ігор Іконяк, Віктор Безпалько, Василь 
Миколів, Ігор Дарій, Володимир Мат-
віїв – продемонстрували перед присут-
німи вміння оздобити та розрекламу-
вати їх. 

На килим пошани стали як досвід-
чені, так і юні пасічники – Іван Ко-
зак, Микола Снігур, Андрій Мацишин 
та Олег Гольба, який переймає ази 
бджолярства від свого дідуся, знаного 
в окрузі пасічника Михайла Скрипки. 
А які чудові медівники – святкові сма-
колики спекли Ярослава Сокол, Ірина 
Мацишин, Ганна Сернецька, Ірина 
Березовська, Галина Мацишин, Марія 
Матвіїв, Ольга Козак! Чудо-продукцію 
природи – мед та медівники освятив 
сільський парох отець Олег Ольховець-
кий, його поважна господиня п. Сокол 
обдарувала медівником. А над шатами 
імпровізованої зали звучала молитва 

«Отче наш» у виконанні народного 
хору «Заграва» (керівник Михайло Пу-
ляк).

На святі не було байдужих. Присутні 
почувалися немов однією родиною, адже 
їх залучали до конкурсів, огляду книж-
кової виставки, який підготувала сіль-
ський бібліотекар Надія Осадца. А який 
чудовий медівник роздавали дівчата з жі-
ночого ансамблю «Водограй» (керівник 
Руслан Букалюк)! Та що там казати – 

медове пиво – знаменита «Медовуха» 
«лилася» рікою. Були й любителі по-
ласувати липовим медом, та головний 
приз цього конкурсу дістався Миколі 
Чубкову.

Концертна програма приурочувалась 
25-й річниці Незалежності України. 
Свій мистецький дар припіднесли при-
сутнім народні колективи – хор «За-
грава», чоловічий ансамбль лемківської 
пісні «Любисток» (керівник Руслан Бу-

калюк), жіночий ансамбль «Водограй», 
солісти-вокалісти Ірина Федчишин, 
Василь Маковійчук, Руслан Букалюк, 
Ірина Березовська, Михайло Пуляк, 
поет Михайло Іванків, який прочитав 
свій твір «Бджоли і політика».

Медовий ярмарок вирував. Та свя-
то підходило до свого завершення. 
Всі його учасники отримали нагоро-
ди  цінними подарунками та медом за-
вдяки приватним підприємцям Ользі 
Галанчак, Людмилі Скакун, Руслану 
Почапінському, Андрію Чайці, пасіч-
никам, які не змогли прибути на свято, 
– Богдану Роману, Михайлові Мамаю, 
Василю Бурці, Дмитрові Нечипоруку, 
дирекції ПСК «Маркет Теко» с. Ягіль-
ниця Євгенії Шабельській. Відбува-
лось свято під патронатом депутата 
Тернопільської обласної ради Василя 
Вислоцького.  

Ведучий та організатор свята меду 
й медівника – заслужений працівник 
культури України, історик-дослідник 
літопису рідного краю, очільник на-
родного музею села Степан Бубернак, 
висловлюючи вдячність присутнім, а 
особливо пасічникам, сказав так: «Не-
хай Всевишній сторицею воздасть вам 
за ваш благородний вчинок. Зішле вам 
і вашим родинам щасливу долю, до-
дасть наснаги у ваших сподіваннях і 
творіннях». А у виконанні хору громо-
голосно звучала пісня «Боже великий, 
єдини, нам Україну храни».

Оксана ЛАЗАРЧУК, 
секретар Ягільницької сільської ради

Фото Любомира ХРУСТАВКИ

Історія походження ду-
ховної реліквії у селі опо-
вита таємницею. Побутує 
легенда, що найперше 
цей образ появився на 
дереві, що на пагорбі між 
Угринем і Чортковом, 
там, де колись був Бого-
родичний монастир. Дві-
чі забирали ікону з лісу 
в церкву Чорткова, та на 
ранок вона знову опиня-
лася там, де й була. Тоді 
угринська громада з про-
цесією віднесла її до міс-
цевої церкви. Там ікона 
залишилася й до цих пір.

Священик церкви 
Успіння Пресвятої Бого-
родиці о. Микола Ференц 

запевняє, що ікона Матері Божої «Неутомима Поміч» 
є чудотворною, бо задокументовано у церковних кни-
гах багато свідчень людей про зцілення через молитву. 
Парох розповідає, як завдяки молитві до чудотворної 
ікони повернулося з коми до життя немовля: «Нещо-
давно до мене з проханням про допомогу звернулася 
молода пара зі Львова. У них трапилося велике горе: 
перебувала у комі внаслідок важкої хвороби їхня кро-
виночка, щойно народжена дитинка. Приїжджі вкля-
кли на коліна перед образом Матері Божої та ревно 
молилися, опісля я відправив Святу Літургію. Весь час 
протягом наших молитов десь вгорі, під куполом церк-
ви, співала пташина. Щойно молитви було відчитано, 
щебет припинився. Кажу: дзвоніть до лікарні, мають 
бути добрі новини. І справді: лікарі повідомили, що 
дитинка прийшла до тями. Такою є сила щирої молит-
ви до Господа нашого та Матері Божої. Недарма ікона 
так і називається «Неутомима Поміч». Не втомлюється 
Богоматір заступатися за дітей своїх – рід людський».

У неділю, 28 серпня, в угринській церкві Успіння 
Пресвятої Богородиці празник. Завітайте до Угриня на 
храмове свято, припадіть чолом до чудотворної ікони 
Матері Божої – й відчуєте, вона лікує і душу, і тіло.

Оксана СВИСТУН 

І медом, і хлібом, і прадідом-дідом 
пахне рідне село

Глядацька зала під кронами дерев на площі біля сільської ради та народного музею села вщерть заповнена лю-
дом, а бажаючі ще підходять. Звучать позивні акорди. Ведучий повідомляє, що свято меду й медівника розпочи-
нають народні музики і в цю мить на святково прибраному мотоблоці з національним прапором держави під веселу 
мелодію з`являється ціла когорта сільських музик. Вони дарують присутнім українську народну пісню «Розпрягай-
те, хлопці, коней». Слідом за ними не забарилися й господар дійства з господинею – Андрій Мацишин та Оксана 
Чарнош. Їх кортеж – своєрідний будинок на колесах, причіплений до міні-трактора.

Угринська ікона 
зцілює і душі, і тіла

Мальовниче с. Угринь, що недалеко від 
Чорткова, Господь благословив гарною природою, 
сприятливим для вирощування овочів-фруктів 
кліматом, добрими газдовитими людьми. Як вірять 
місцеві жителі, Свою ласку Всевишній зсилає через 
ікону Матері Божої «Неутомима Поміч». 

Доброчинність

У рідній оселі – нове життя
23 серпня – цей знаменний для України день – визначився для юних Романа й Олега Джумаг не-

абиякою особливістю їхнього особистого життя. Адже саме того дня хлопчакам відчинилися двері 
рідної оселі (що належить їм по праву), проте зовсім нової, капітально відремонтованої.
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Відкриття  фестивалю відбулося на 
майдані перед будівлею колишнього 
фермзаводу, де його учасників та гос-
тей свята вітали Князь Володимир і  
Княгиня Ольга (вони й були ведучими 
дійства) та Гетьмани України верхи на 
вороних конях – Петро Дорошенко, 
Богдан Хмельницький, Іван Мазепа та 
Іван Сірко. Звідси у супроводі Терно-
пільського муніципального духового 
оркестру «Оркестра Волі» (диригент 
– Володимир Грицай) та мажореток 
колона вирушила театралізованою «хо-
дою Єдності» на селищний стадіон: 
першими їхали Гетьмани України, за 
ними йшло Українське козацтво, пред-
ставники братства УПА, воїни АТО і 
далі – духовенство, влада, дитячі ко-
лективи Чортківщини, юнаки та юнки 
в українських одностроях з короваями 
на вишиваних рушниках зі щойно зі-
браного врожаю хліба, творчі та тру-
дові колективи місцевих підприємств 
– «Ягільниця-В», «Райз-Максимко», 
Марилівського спиртозаводу, «Органі-

ки» та інші учасники дійства. З велич-
ної сцени на фестивальному полі після 
влаштованого духовим оркестром свят-
кового дефіле та ряду урочисто-підне-
сених патріотичних пісень  у чудовому 
виконанні артистів Тернопільського 
академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка 
Миколи Блаженка, Маркіяна Плах-
ніцького, Євгена Собка учасників свя-
та вітали народний депутат України, 
уродженець Нагірянки Олег Барна, 
голова райдержадміністрації Михай-
ло Сташків, голова районної ради Ві-
ктор Шепета, депутат обласної ради, 
директор ПСП «Ягільниця-В», яке ви-
ступило головним меценатом дійства, 
Василь Вислоцький, головний лікар 
районної лікарні, заслужений лікар 
України, депутат райради від селища 
Нагірянка Роман Чортківський, місь-
крайонний військовий комісар Леонід 
Підручний, Нагірянський селищний 
голова Петро Головацький. Крім цьо-
го, керівник району М.Сташків спільно 

з військовим комісаром Л.Підручним 
відповідно до Указу Президента Укра-
їни П.Порошенка вручили орден «За 
мужність» ІІІ ступеня за проявлену 
мужність при захисті суверенітету та 
цілісності України, сумлінне виконан-
ня військових обов’язків у зоні прове-
дення АТО молодшому лейтенанту за-
пасу Михайлові Підвисоцькому. 

По закінченні урочистої частини 
дійства увага присутніх переключила-
ся на іподром, де відбувалися кінно-
спортивні змагання, приурочені 25-й 
річниці Незалежності України, та не-
ймовірно складні трюки джигітовки й 
вольтежування демонстрував кінний 
театр Олександра Гурова з Хмельниць-
кого. Привітали оплесками та цінними 
подарунками сивочолих ветеранів ко-
нярства Теодора Васильовича Петроч-
ка і Мирона Семеновича Нетягу. Тим 
часом бажаючі могли втамувати спрагу 
чи апетит у численних виїзних кафе, 
на радість малечі діяли різні атракціо-
ни та розваги тощо. Для поціновувачів 

декоративно-прикладного мистецтва 
було влаштовано намети з виставка-
ми учнівських робіт місцевої школи та 
ЗОШ  навколишніх сіл. 

Вже коли лагідне серпневе соне-
чко стало ховатися за вістрями дерев, 
яскравими барвами зацвів обласний пі-
сенно-хореографічний фестиваль «Ди-
воцвіт», на який завітали юні таланти з 
нашого та Гусятинського, Борщівсько-
го і Тернопільського районів. Чудово-
тепло сприйняла публіка по завершен-
ні фестивалю запрошених іменитих 
гостей – народного артиста України, 
композитора Анатолія Матвійчука, за-
служеного діяча мистецтв України, чий 
шлях на сцену простелявся через нашу 
районку, поета-пісняра Степана Галя-
барду. Гаряче аплодувала і місцевим 
мистецьким колективам та солістам-
вокалістам. А вже пізнього вечора і на-
віть далеко за північ забавляв молодь 
культовий етно-гурт «Медовий полин» 
з Борщева. Зрештою, подібні яскраві 
дійства краще передаються фотоілю-
страціями, аніж словесно. Отож, хто 
не побував минулої неділі у Нагірянці, 
споглядайте-насолоджуйтеся, бо втра-
тили багато, адже подивитися, повірте, 
було на що.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Пісенно-хореографічний фестиваль

Осанна Україні в розмаїтті «Дивоцвіту»
Воістину помпезне урочисте дійство відбулося минулої неділі у Нагірянці, що включало в себе урочистості з наго-

ди 25-ї річниці проголошення Незалежності України та ІХ обласний пісенно-хореографічний фестиваль «Дивоцвіт», 
які співпали у часі з Днем селища. Програма заходу, режисером-постановником якої виступила начальник відділу 
культури, туризму, національностей та релігій РДА Галина Чайківська, була яскравою та насиченою. І що дуже 
втішило, завітало на захід дуже-дуже багато людей – як самих нагірянців, так і з навколишніх сіл та м. Чорткова.



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.05, 07.05, 08.05 Спорт 
06.10, 07.10 АгроЕра 
06.15, 07.15, 08.10, 11.20, 
16.20, 22.50, 23.10, 020.15 
Погода 
06.20 7 чудес України 
06.50, 07.50, 08.20 
Смакота 
07.20 Ера будiвництва 
07.25, 23.50 На слуху 
08.30 Паспортний сервiс 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Т/с «Таксi» 
09.45 Х/ф «Для 
домашнього огнища» 
11.30 Д/с «Обличчя 
Америки» 
12.20 Український корт 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 М/ф «Як козаки у 
хокей грали» 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.50 Фольк-music 
16.00 З країни в Україну 
16.30, 17.30 Орегонський 
путiвник 
17.00 Вiкно в Америку 
18.00 Книга ua 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 
19.25 Вiзитiвка Карпат 
19.30 Про головне 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Абiлiтацiя. Пiцца 
ветерана. Танго 
21.30, 05.35 Найяскравiшi 
моменти ХХХI 
Олiмпiйських iгор 
21.50 Док.фiльм 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 
23.15 Золотий гусак 
02.00 Т/с «Роксолана» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
ТСН: «Телевiзiйна служба 
новин» 
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 «Родичi» (12+) 
00.00 Х/ф «День радiо» 
01.50 Х/ф «Вогнем i 
мечем» 

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, 12.25 Т/с «Дружина 
генерала» 
13.40, 14.20 «Судовi 
справи» 
15.10 «Сiмейний суд» 
16.00 «Чекай на мене. 
Україна» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.30 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Райськi 
яблучка» 
23.45 Т/с «Територiя 
краси» 

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 «Степовики» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «М-хвиля» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для батькiв» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Учнiвський 
щоденник» 
19.45 «Повiр у себе. Ти 
зможеш» 
20.00, 21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
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УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 01.30, 05.10 
Новини 
06.05, 07.05, 08.05 Спорт 
06.10, 07.10 АгроЕра 
06.15, 07.15, 08.10, 10.50, 
22.50, 23.10, 00.15 Погода 
06.20 7 чудес України 
06.50, 07.50, 08.20 
Смакота 
07.20 Ера будiвництва 
07.25, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Т/с «Таксi» 
09.45 Нашi грошi 
10.15, 19.30 Про головне 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 Хто в домi господар? 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.50 Свiтло 
15.40 Абiлiтацiя. Танго 
15.50 Гра долi 
16.30 Д/с «Обличчя 
Америки» 
17.30 Д/с « Нацiональнi 
парки Америки» 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 
19.25 Вiзитiвка Карпат 
20.00 Переселенцi 
20.30 Слiдство. Iнфо 
21.30, 05.35 Найяскравiшi 
моменти ХХХI 
Олiмпiйських iгор 
21.50 Т/с «Закон Мерфi» 
22.40 Мегалот 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 
23.15 Золотий гусак 
02.00 Т/с «Роксолана» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 
03.05 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин» 
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 «Родичi» (12+) 
00.00 Х/ф «Викрутаси» 
01.45, 03.50 Х/ф 
«Льодовик» (18+) 

ІНТЕР
06.05, 11.10, 12.25, 05.15 
Д/п «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, 21.00 Т/с «Райськi 
яблучка» 
13.00, 14.20 «Судовi 
справи» 
14.45 «Сiмейний суд» 
15.30 «Давай одружимося» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.35, 04.25 
«Подробицi» 
23.45 Т/с «Територiя 
краси» 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Програма 
«Євромакс» 
08.30 Програма «Невiдома 
Україна» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.40 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Повернення у таємничий 
сад» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
22.40 Х/ф «Знову до школи» 

ICTV
05.30 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Патруль. 
Самооборона 
10.25 Х/ф «Ударна сила» 
16+ 
12.30, 13.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50, 16.20, 21.20 Т/с 
«Пес» 16+ 
16.30 Т/с «Пiд прикриттям» 
16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
22.20 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.25 Х/ф «Людина-тiнь 
(Тiнi минулого)» 16+ 
01.20 Т/с «Послiдовники» 
16+ 
04.10 Студiя Вашингтон 
04.15 Факти 
04.40 Провокатор 

СТБ
07.10, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.10 «Все буде смачно!» 
10.10, 18.30 «За живе!» 
11.40 «Зiркове життя» 
12.35 «МайстерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.55, 22.45 «МайстерШеф 
- 6» 
23.05 Т/с «Коли ми вдома» 
00.05 «Один за всiх» 
01.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночi 
04.55, 18.00 Абзац 
05.55, 07.10 Kids Time 
05.57 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 
вродлива» 
19.00 Хто зверху 
20.55 Х/ф «Мiс 
Конгенiальнiсть» 
22.55 Х/ф «Пропозицiя» 
01.05 Х/ф «Дика вишня» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 05.10 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 03.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 03.50 Зiрковий 
шлях 
10.40 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
11.40, 21.00 Т/с «Потрiйний 
захист» 16+ 
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» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 11.05, 01.45 «Облом.
UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Смертельнi 
серфери 3Д» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
13.50 Т/с «Скорпiон» (16+) 
15.35, 22.00 Т/с 
«Перевiзник 2» (16+) 
16.35 Х/ф 
«Мiчений» (16+) 
19.20 «Люстратор 7,62» 
(16+) 
20.00 Х/ф «Закон 
доблестi» (16+) 
23.55 Х/ф 
«Мамонт» (16+) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 01.30 Новини 
06.05, 07.05, 08.05 Ера 
бiзнесу 
06.10, 07.10, 08.10 Спорт 
06.15, 07.15 АгроЕра 
06.25 7 чудес України 
06.50, 07.50, 08.20 
Смакота 
07.25, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Т/с «Таксi» 
09.45 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
10.15, 19.30 Про головне 
10.50 Переселенцi 
11.30 Д/с «Обличчя 
Америки» 
12.30 Слiдство. Iнфо 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 Як це? 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.50 Надвечiр’я. Долi 
15.50 Спогади 
16.30 Д/с «Розкриття 
Америки» 
17.30 Д/с « Нацiональнi 
парки Америки» 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 
19.25 Вiзитiвка Карпат 
20.00 Перша студiя 
20.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
21.30 Найяскравiшi 
моменти ХХХI 
Олiмпiйських iгор 
21.50 Т/с «Закон Мерфi» 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 
23.15 Золотий гусак 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
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 «Родичi» (12+) 
00.00 Х/ф «Кохання-
зiтхання - 2» 
01.50 Х/ф «Валентинка» 
(18+) 

ІНТЕР
06.05, 11.10, 12.25 
Д/п «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, 21.00 Т/с «Райськi 
яблучка» 
13.00, 14.20 «Судовi 
справи» 
14.45 «Сiмейний суд» 
15.30 «Давай одружимося» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.35 «Подробицi» 
23.45 Т/с «Територiя 
краси» 
02.35 Т/с «Сусiди» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Чудесний канал» 
10.35 «Надiя є» 
10.50, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30, 21.50 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Фабрика iдей» 
15.30 «ПрофStyle» 
15.50 «Iноземна для дiтей» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Акценти тижня» 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Формула 
здоров’я» 
08.30 Програма «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 

07.45, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.30, 00.55 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
09.45 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.10, 01.00 Х/ф «Сiм’я» 
16+ 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
17.30 Програма «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35, 04.00 Х/ф «Кров i 
зухвальство» 16+ 

ICTV
05.00 Служба розшуку 
дiтей 
05.05, 04.35 Провокатор 
06.00 Громадянська 
оборона 
07.00, 04.10 Факти 
07.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
09.50, 13.20 Х/ф «Блакитна 
безодня» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Таксi» 16+ 
15.30, 16.10 Х/ф «007: 
Координати «Скайфолл» 
16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.20 Т/с «Пес» 16+ 
22.20 Свобода слова 
01.05 Т/с «Послiдовники» 
16+ 
02.00 Х/ф «Нiндзя. 
Незламне серце» 16+ 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Все буде смачно!» 
10.00 Х/ф «Дiамантова 
рука» 
12.00 Х/ф «Знайда» 
14.05, 02.25 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 «За живе!» 
20.00, 22.45 «Хата на тата» 
01.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Свiт тварин 
03.35 Зона ночi 
06.10, 07.28 Kids Time 
06.12 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.30, 00.15 Х/ф 
«Спокусник» 
10.00 Х/ф «Спокусник 2» 
16+ 
12.20 Х/ф «Вона - чоловiк» 
14.20 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац 
19.00 Ревiзор 
21.35 Страстi за ревiзором 
02.50 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00 Подiї 
09.15, 02.50 Зiрковий шлях 
10.30, 05.10 Реальна 
мiстика 
11.30, 21.00 Т/с «Потрiйний 
захист» 16+ 
13.30, 15.30 Т/с «Сонячне 
затемнення» 
18.00, 04.10 Т/с «Спiвачка» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Таємниця в 
їхнiх очах» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.20, 09.40 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
06.50, 08.25 «Top Gear» 
08.05, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
10.25, 01.45 «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 «В’язень» (16+) 
22.00 Т/с «Перевiзник 2» 
(16+) 
23.55 Х/ф 
«Втеча» (16+) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 01.30, 05.10 
Новини 
06.05, 07.05, 08.05 Ера 
бiзнесу 
06.25 7 чудес України 
06.50, 07.50, 08.20 
Смакота 
07.25, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 Т/с «Таксi» 
09.45 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.15, 19.30 Про головне 
10.50 Вiйна i мир 
11.30, 16.30 Д/с «Обличчя 
Америки» 
12.30 Вiкно в Америку 
13.40 М/ф «Як козаки 
iнопланетян зустрiчали» 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.50 Подорожнi 
15.40 Абiлiтацiя. Пiцца 
ветерана 
15.50 Д/ф «Доброволець 
Антон» iз циклу «Героям 
слава» 
17.30 Д/с « Нацiональнi 
парки Америки» 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 
19.25 Вiзитiвка Карпат 
20.00 РЕ:ФОРМА 
20.30 Нашi грошi 
21.30 Найяскравiшi 
моменти ХХХI 
Олiмпiйських iгор 
21.50 Т/с «Закон Мерфi» 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 
23.15 Золотий гусак 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
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» 
(16+) 
20.15 Т/с «Свати - 5» 
21.15 Т/с «Родичi» (12+) 
00.00 Х/ф «Про що 
говорять чоловiки» (16+) 
01.40 Х/ф «Про що ще 
говорять чоловiки» (16+) 

ІНТЕР
06.05, 11.10, 12.25, 05.15 
Д/п «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, 21.00 Т/с «Райськi 
яблучка» 
13.30, 14.20 «Судовi 
справи» 
14.45 «Сiмейний суд» 
15.30 «Давай одружимося» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.35, 04.25 
«Подробицi» 
23.45 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Чудесний канал» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Нотатки на глобусi» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
14.00 «Випробуй на собi» 
14.30 «Як це було» 
15.15 «Повiр у себе. Ти 
зможеш» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Як це?» 
17.30 «Смакота» 
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» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Програма «Сiльський 
календар» 
08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.30 Програма «Невiдома 

Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
12.40 Програма «Сучасна 
медицина i здоров’я» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Детективи» 
17.30 Програма «Право на 
успiх» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Програма 
«Євромакс» 
21.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Крижана 
пам’ять» 16+ 

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Патруль. 
Самооборона 
10.30 Х/ф «Брама. Час 
зiзнань» 16+ 
12.35, 13.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.20, 21.20 Т/с 
«Пес» 16+ 
16.35 Т/с «Пiд прикриттям» 
16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
22.20 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.25 Х/ф «Ударна сила» 
16+ 
01.15 Т/с «Послiдовники» 
16+ 

СТБ
07.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.15 «Все буде смачно!» 
10.15, 18.30 «За живе!» 
11.45 «Зiркове життя» 
12.40 «МайстерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «МайстерШеф 
- 6» 
23.05 Т/с «Коли ми вдома» 
00.05 «Один за всiх» 
01.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.55, 18.00 Абзац 
05.55, 07.10 Kids Time 
05.57 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 
вродлива» 
19.00 Половинки 
20.55 Х/ф 
«Пропозицiя» 
23.00 Х/ф «50 перших 
поцiлункiв» 
00.55 Х/ф «Спокусник 2» 
16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 05.10 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.40 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
11.40, 21.00 Т/с «Потрiйний 
захист» 16+ 
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» 16+ 
02.05 Х/ф «Таємниця в 
їхнiх очах» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 11.25, 02.00 «Облом.
UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Завоювання 
семи морiв» 
12.40 «Вiдеобiмба» 
14.00 Т/с «Скорпiон» (16+) 
15.45, 22.00 Т/с 
«Перевiзник 2» (16+) 
16.45 Х/ф «Природжений 
гонщик» (16+) 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00 Х/ф «Мiчений» (16+) 
23.55 Х/ф «Воїни - 
перевертнi» (16+) 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.05, 07.05, 08.05 Спорт 
06.10, 07.10 АгроЕра 
06.20 7 чудес України 
06.50, 07.50, 08.20 
Смакота 
07.25, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 Т/с «Таксi» 
09.45 РЕ:ФОРМА 
10.15, 19.30 Про головне 
10.50 Перша студiя 
11.30 Д/ф «Обличчя 
Америки» 
12.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 Хочу бути 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.50 Вiра. Надiя. Любов 
15.50 Театральнi сезони 
16.30 Д/с «Розкриття 
Америки» 
17.30 Д/с « Нацiональнi 
парки Америки» 
18.25 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
19.25 Вiзитiвка Карпат 
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 
22.40 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Пiдсумки 
23.15 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 «Мiняю жiнку - 4» 
12.20 «Мiняю жiнку - 5» 
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 Х/ф «Колiр грошей» 

ІНТЕР
06.05, 11.10, 12.25 Д/п 
«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 «Райськi 
яблучка» 
13.00, 14.20 «Судовi 
справи» 
14.45 «Сiмейний суд» 
15.30 «Давай одружимося» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Дочка 
баянiста» 
22.50 Х/ф «Святий» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Чудесний канал» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
10.35 «7 природних чудес 
України» 
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?» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.35 «Iван Франко i Леся 
Українка» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Легенди Запорiжжя 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.10, 20.40 Програма 
«Право на успiх» 
08.30 Програма «Невiдома 

Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 Програма 
«Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Прокляття 
нефритового скорпiону» 
17.30 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
20.10 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Плавання» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Патруль. 
Самооборона 
10.30, 13.20 Х/ф «Важкий 
корпус» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.25, 16.20 Т/с «Пес» 16+ 
16.50 Х/ф «Зачарована 
Елла» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.20 Дизель-шоу. 
Прем’єра 
22.25 Х/ф «Залiзний 
лицар» 18+ 
00.55 Х/ф «Залiзний 
лицар-2» 18+ 

СТБ
08.15 Х/ф «Zolushka. ru» 
10.20 Х/ф «Принцеса та 
жебрачка» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.40 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.45 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-9» 
01.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.55, 18.00 Абзац 
05.55 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.32 Половинки 
09.25 Київ удень i вночi 
15.20, 19.00 Супермодель 
по-українськi 
21.35 Х/ф «Весiльний 
переполох» 
23.40 Х/ф «Залiковий 
препод» 
 

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

2+2
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 11.10, 02.45 «Облом.
UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Загубленi свiти. 
Єрусалим Iсуса» 
10.15 Д/п «Загубленi свiти. 
Справжнiй Дракула» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
14.05 Т/с «Скорпiон» (16+) 
15.50 Т/с «Перевiзник 2» (16+) 
16.50 Х/ф «Виворiт мiста» (16+) 
19.20 Х/ф «Найкращi серед 
найкращих» (16+) 
21.20 Х/ф «Найкращi серед 
найкращих 2» (16+) 
23.20 Х/ф «Пулбой: 
Тамуючи лють» (16+) 
01.10 Х/ф «Пiранья» (18+) 

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 «Серце дуба» 
10.10 Як це? 
10.30 Хто в домi господар? 
10.50 Хочу бути 
11.10 Школа Мерi Поппiнс 
12.00 Суспiльний 
унiверситет 
12.30 «Пiсенний спас». 
Концертна програма 
13.55, 15.50 Д/с 
«Нацiональнi парки 
Америки» 
14.55 Пляжний футбол. 
Вiдбiрковий турнiр для 
європейських країн 
до фiнальної частини 
чемпiонату свiту ФIФА. 
Україна - Грузiя 
19.00 Х/ф «Елеонора - 
таємнича месниця» 
21.00, 05.20 Новини 
21.30 Бiатлон. Пiдсумки 
лiтнього чемпiонату 
21.50 Док.фiльм 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 
23.20 Вперед на Олiмп! 

1+1
06.10, 19.30 ТСН
07.00 «Свiтське життя» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 Т/с «Родичi» (12+) 
14.35, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
16.40 «Розсмiши комiка. 
Дiти» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
23.20 Х/ф «Великий рiк» (16+) 
01.20 Х/ф «Льодовик» (18+) 

ІНТЕР
06.35, 20.00 «Подробицi» 
07.35 М/ф «Вiннi Пух» 
08.15 Д/п «Євген Леонов» 
09.15 Х/ф «Звичайне 
диво» 
12.10 Х/ф «Бiлоруський 
вокзал» 
14.10 Т/с «Гордiїв вузол» 
(16+) 
17.50 Т/с «Як же бути 
серцю» (16+) 
20.30 Т/с «Як же бути 
серцю» 
22.30 Х/ф «Гра у схованки» 
00.20 Х/ф «Все можливо» 
 

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» 
15.00 «Мелодiї цимбалiв 
Iвана Кавацюка» 
15.30 «Живе багатство 
України» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Ми Запорiжжя» 
17.15 «Азбука смаку» 
17.30 Д/ф «Музей книги 
та книгодрукування мiста 
Острога» 
18.00 «Рослини Святого 
Письма» 
18.30 Д/ф «Вражаючий свiт 
тварин» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «Знаменитi українцi.
Гнат Юра» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.15, 11.00 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Крижаний 
смерч» 16+ 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина 
країна 
10.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
12.00 Європа у фокусi 

12.30, 00.30 Х/ф «Ключi вiд 
дому» 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Дiти-шпигуни» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 Програма 
«Євромакс» 
20.10 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
20.45, 03.00 Октет 
«Орфей» 
22.00 Х/ф «Трiумф 
кохання» 16+ 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.45 Бiльше нiж правда 
08.45 Секретний фронт 
09.45 Антизомбi 
10.40 Громадянська 
оборона 
11.40 Iнсайдер 
12.35, 13.00 Х/ф 
«Зачарована Елла» 
12.45 Факти. День 
14.45 Х/ф «Моя мачуха - 
iншопланетянка» 16+ 
16.50 Х/ф «Смокiнг» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Хеллбой-2: 
Золота армiя» 16+ 
22.35 Х/ф «РобоКоп» 16+ 
00.45 Х/ф «Залiзний 
лицар» 18+ 
02.55 Т/с 
«Послiдовники» 16+ 

СТБ
05.50 «ВусоЛапоХвiст» 
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде 
смачно!» 
09.55 «Зваженi 
та щасливi - 6» 
16.15, 22.05 «Хата на тата» 
19.00 «Х-Фактор - 7» 
00.05 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.05 Служба розшуку 
дiтей 
03.10 Зона ночi 
05.00 Абзац 
05.55, 07.50 Kids Time 
06.00 М/с «Монстри проти 
прибульцiв» 
07.52, 10.00 Ревiзор 
12.45 Страстi за ревiзором 
15.40 Любов на виживання 
17.35 Х/ф «Той самий 
Карлсон» 
19.05 Х/ф 
«Вiдьмова гора» 
21.00 Х/ф 
«Лисий нянька: 
Спецзавдання» 
22.50 Х/ф «Блондинка 
в ефiрi» 16+ 
00.40 Х/ф «Дика вишня» 
02.25 Свiт тварин 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 
Подiї 
07.10, 05.00 Зiрковий 
шлях 
09.15 Т/с «Осiння мелодiя 
кохання» 16+ 
13.10, 15.20 Т/с «Сiльська 
iсторiя» 
17.30, 19.40 Т/с «Поранене 
серце» 
22.00 Х/ф «Осiннiй лист» 
16+ 
00.00 Реальна мiстика 
02.45 Т/с «C.S.I.: Нью-Йорк 
2 сезон» 16+ 

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 «Найкращi серед 
найкращих» (16+) 
16.15 Х/ф «Найкращi серед 
найкращих 2» (16+) 
18.15 Х/ф «Маска нiндзя» 
(16+) 
20.10 Х/ф 
«Вуличний воїн» (16+) 
22.00 Х/ф «Секс заради 
виживання» (18+) 
23.55 Х/ф «Бейтаун поза 
законом» (16+) 

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.35 На слуху 
07.10 7 чудес України 
07.55 Золотий гусак 
08.15 Смакота 
08.40 Свiт on line 
09.00 Х/ф «Елеонора - 
таємнича месниця» 
11.10 М/ф «Серце дуба» 
12.10 Театральнi сезони 
12.40 Мистецькi iсторiї 
12.55 Спогади 
13.25 Гра долi 
14.10 Фольк-music 
15.20 Д/ф «Ганна 
Варпаховська. 
Повернення» 
15.50 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди» 
17.30 Т/с «Закон Мерфi» 
20.10 Подорожнi 
21.00, 01.20 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
22.40, 01.40 Класики 
свiтової лiтератури 
23.00 Паспортний сервiс 
23.20 День Янгола 

1+1
06.00 «Шiсть кадрiв» 
07.00 «Українськi сенсацiї» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 «Свiт навиворiт - 3: 
Танзанiя, Ефiопiя» 
11.00 Т/с «Родичi» (12+) 
15.15 Т/с «Свати - 5» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00, 01.45 Х/ф «Чудо за 
розкладом» (12+) 
00.50 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
07.40 «Подробицi» 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 Х/ф «Дочка 
баянiста» 
14.00 Т/с «Як же бути 
серцю» (16+) 
16.00 Т/с «Як же бути 
серцю» 
18.00, 21.30 Т/с «Братськi 
зв’язки» (16+) 
20.00 «Подробицi тижня» 
23.40 Т/с «Гордiїв вузол» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Чудесний канал» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «Спортивнi 
меридiани» 
11.15 «Козацька церква» 
11.30 «Азбука смаку» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Ми українцi» 
17.30 «Так було» 
18.00 Д/ф «Рожевi лебедi 
Василя Симоненка» 
18.30 «Не перший погляд» 
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 Д/ф «Марiя 
Левитська.Театральний 
роман» 

TV-4
07.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
07.45, 09.50 Ранковий 
фiтнес 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Дiти-шпигуни» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 

14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
15.30 Програма «Право на 
успiх» 
16.00 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
16.20 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 Програма 
«Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.45, 00.45 Мiська рада 
iнформує 
20.00 Європа у фокусi 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.10 Х/ф «Погана звичка» 
23.45 Час-тайм 

ICTV
06.25 Стоп-10 
07.20, 04.00 Провокатор 
08.20 Зiрка YouTube 
10.20 Дивитись усiм! 
11.30 Без гальм 
11.55, 13.00 Х/ф «Смокiнг» 
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «РобоКоп» 16+ 
16.15 Х/ф «Хеллбой-2: 
Золота армiя» 16+ 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Морський бiй» 
16+ 
23.00 Х/ф «Всесвiтня вiйна 
Z» 16+ 
01.10 Х/ф «Залiзний 
лицар-2» 18+ 

СТБ
07.00 «Все буде добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на 
Майданi» 
10.50 «Х-Фактор - 7» 
14.00 «МастерШеф - 6» 
19.00, 00.10 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
21.00 «Один за всiх» 
22.10 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 09.00 Kids Time 
06.10 М/с «Кiт у чоботях» 
09.02 Х/ф «Дивиться, хто 
заговорив» 
10.55 Х/ф «Той самий 
Карлсон» 
12.40 Х/ф «Весiльний 
переполох» 
14.40 Х/ф «Мiс 
Конгенiальнiсть» 
16.40 Х/ф «Мiс 
Конгенiальнiсть 2» 16+ 
18.40 Х/ф «Краля» 
21.00 Х/ф «Ципонька» 16+ 
23.00 Х/ф «Чоловiк за 
викликом 2» 18+ 
00.45 Х/ф «Блондинка в 
ефiрi» 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Подiї 
07.30 Зiрковий шлях 
09.00 Х/ф «Осiннiй лист» 
16+ 
11.00 Т/с «Поранене 
серце» 
14.50 Х/ф «Що приховує 
любов» 16+ 
16.50, 20.00 Т/с «Поки 
живу, люблю» 16+ 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
21.45 Т/с «Осiння мелодiя 
кохання» 16+ 
01.30 Т/с «Спiвачка» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
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 Д/п «Дембель» 
16.00 Х/ф 
«Фiладельфiйський 
експеримент» (16+) 
17.45 Х/ф «Нижче нуля» (16+) 
19.20 Х/ф «24 години» (16+) 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 Х/ф «Секс заради 
виживання» (18+) 
01.10 Х/ф 
«Пулбой: 
Тамуючи лють» (16+) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам доведеться відстоювати 

свою думку і принципи, не варто 
недооцінювати силу свого пере-
конання. Небажано витрачати 
час і нерви на плітки. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ваші бажання здійсняться 

якимось дивним чином. Так що 
основне завдання – захотіти, ре-
шта додасться. Можливі корисні і 
конструктивні зустрічі зі старими 

партнерами з бізнесу і друзями. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Вас охоплює круговерть 
різноманітних емоцій і справ, у 
вас може виникати тільки одна 
проблема – як встигнути і ні-
куди не спізнитися. Складно 
буде проявляти дипломатич-
ність у деяких ситуаціях. 

РАК (22.06-23.07)
З’явиться можливість вті-

лення в життя багатьох ваших 

ідей. Щоб заволодіти ситуа-
цією, вам необхідно виявити 
рішучість та ініціативу.  

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ваші стосунки з колегами 

і начальством цілком добро-
зичливі та гармонічні. Найкра-
щих результатів ви досягнете 
у тому, до чого буде розташо-
вана ваша душа. 

ДІВА (24.08-23.09)
Постарайтеся розкрити 

свій творчий потенціал. Ви мо-
жете розраховувати на допо-
могу друзів. Постарайтеся не 
дратуватися через дрібниці. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Перед вами відкриється 

достатньо різноманітних 
можливостей. Однак вам 
зовсім протипоказана ме-
тушливість і поспішність.  

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви можете виявити в 

себе нові ідеї та здібності, 
які незабаром принесуть 
вам прибуток і успіх. Фінан-
сова ситуація стабільна.   

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам належить уникати лю-

дей з негативним ставленням 
до життя, тому що ви можете 
піддатися їхньому негативно-
му впливу. На роботі можлива 
скрутна ситуація, але вона 
швидко розв’яжеться. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
У вас може з’явитися ба-

жання почати все спочатку: 
або ви вирішите кардиналь-
но змінити імідж, або пере-
шикувати будинок, або без-
жалісно викинути все, що 
збиралося роками. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Завдяки припливу твор-

чих сил вам удасться зна-
йти нестандартне рішення в 

складній справі, придумати 
щось оригінальне, що ви-
кличе захват навколишніх. 
Цей час благотворний для 
вашого професійного росту. 

РИБИ (20.02-20.03)
Постарайтеся не піддавати-

ся занепадницькому настрою. 
У справах бажано дотримува-
тися традиційних точок зору, 
сміливі експерименти  зараз 
занадто ризиковані.

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
12.40 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Великий дуб» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
20.40 Програма «Право на 
успiх» 
21.30 Програма «Євромакс» 
22.35 Х/ф «Служниця на 
замовлення» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Патруль. 
Самооборона 
10.20 Х/ф «Людина-тiнь 
(Тiнi минулого)» 16+ 
12.25, 13.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.20, 21.20 Т/с 
«Пес» 16+ 
16.30 Т/с «Пiд прикриттям» 
16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
22.20 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.25 Х/ф «Важкий корпус» 
16+ 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Все буде смачно!» 
09.50, 18.30 «За живе!» 
11.05 «Зiркове життя» 
12.05 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «Зваженi та 
щасливi - 6» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.55, 18.00 Абзац 
05.55, 07.10 Kids Time 
05.57 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.12 Т/с «Молодята» 
10.15 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.25 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Любов на виживання 
20.55 Х/ф «Мiс 
Конгенiальнiсть 2» 16+ 
22.55 Х/ф «Блондинка в 
законi» 
00.50 Х/ф «Блондинка в 
законi 2» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 03.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 03.50 Зiрковий шлях 
10.40 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
11.40, 21.00 Т/с «Потрiйний 
захист» 16+ 
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» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 11.10, 01.50 «Облом.
UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 19.20, 23.20 
«Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Загубленi 
свiти. Єгипетська iмперiя 
Рамзеса» 
10.15 Д/п 
«Загубленi свiти. 
Таємниця бункеру 
Черчиля» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
13.45 Т/с «Скорпiон» (16+) 
15.30, 22.00 Т/с 
«Перевiзник 2» (16+) 
16.30 Х/ф «Закон 
доблестi» (16+) 
20.00 Х/ф 
«Виворiт мiста» (16+) 
23.55 Х/ф «Бейтаун поза 
законом» (16+) 



Півфінальні зустрічі. 
19 серпня, стадіон смт Заводське.  

«Нічлава» Давидківці – 
Горішня Вигнанка – 1:1 (по пен. 7:6). 
«Січ» Ягільниця – Гадинківці – 6:1.

Перша кубкова зустріч виявилася по-
справжньому бойовою. Залишившись у 
меншості в другому таймі, вигнанчани 
зуміли зрівняти рахунок і перевести гру 
в овертайм. Однак у футбольній лотереї  
їх спіткала прикра невдача. А у другій 
парі команд, як-то кажуть, без шансів.

Фінал. 24 серпня. Стадіон «Харчовик» 
м. Чортків. «Нічлава» Давидківці – 

«Січ» Ягільниця – 2:3.

Справжнє свято прихильникам фут-
болу подарували у День Незалежності 
України, яких цього знаменного для 
нашої держави дня зібралося на місь-
кому стадіоні ще більше, аніж на матч 
аматорської першості, учасники куб-
кового двобою. Попри те, що ягіль-
ничани – минулорічні володарі кубка, 
суперкубка району та золотих медалей 
першості, одразу захопили ігрову іні-
ціативу і були куди більш активними 
біля чужих воріт, їм довелося двічі віді-
груватись по ходу гри. На 30 хв. після 
навісу з кутового вправно розібрався 
у штрафному майданчику чужих воріт 
гравець Давидківців Віктор Кучерас. 
Лише у доданий арбітром час до першо-

го тайму зі штрафного по центру воріт 
відновив рівновагу Юрій Побуринний. 
На 58 хв. другого тайму невисокого 
зросту Степан Тацій, щойно вийшов-
ши на заміну, вивів давидківчан вперед. 
Та за декілька хвилин рахунок зрівняв-
ся – 2:2 (з пенальті вдруге відзначився 
Ю.Побуринний). Слід сказати, що гра 
проходила у напруженій обстановці, з 
частими сутичками між футболістами 
на полі, котрі намагалися довести свою 
правоту й арбітрам. Попри те, ігровою 
перевагою далі продовжували володіти 
ягільничани, яким вдалося відзначи-
тися втретє (Тарас Гуцал). Наприкінці 
матчу вони провели й четвертий м’яч, 

однак арбітр його не зарахував. Отож, 
2:3 – і кубок далі залишається зимувати 
у ягільничан. 

Чемпіонат району. 15-й тур
Перша група. Бичківці – Нагірянка 

– 6:1; Заводське – Колиндяни – 0:0; 
«Буревісник» Пробіжна – «Калічів-
ка» Чортків – 4:1; матчі Гадинківці –  
Улашківці, Ягільниця – Косів і Звиняч 
– Горішня Вигнанка перенесено.

Друга група. Зона «А». Ридодуби – Ба-
зар – 1:3; Біла – Сосулівка – 5:1; Рос-
охач – Палашівка – 2:2; Ромашівка – 
Полівці – 2:1; Джурин – Милівці – 7:1; 
Скородинці – вихідний.
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ФутболІнваспорт

Аматорська першість України. 
Матч 6-го туру. «Чортків-Педунівер-
ситет» – «Ковель-Волинь» – 0:5.

Уся футбольна Чортківщина з нетер-
пінням очікувала старту нашої коман-
ди у всеукраїнській першості з ама-
торського футболу, тож практично всі 
сидячі місця були заповнені на «Хар-
човику». Було цікаво, як проявить себе 
дебютант у матчі з досвідченим супер-
ником, який у попередньому турі здо-
лав ФК «Львів», що ще донедавна був 
представлений у прем’єр-лізі України. 
Та й оптимізму після розгрому, вчине-
ному нашими хлопцями заліщицькому 
«Дністру», не бракувало. Однак пер-
ший млинець видався глевким. Хоча 
наші хлопці своєю активністю час від 
часу намагалися нав’язати гостям бо-
ротьбу, та до гольових моментів у чу-
жих воріт практично не доходило. Та 
ще й до цього всього лідери чортківчан 

Кондзьола і Чорний відлетіли до Ка-
нади, де будуть виступати за тамтешні 
команди. І клас ковельчан дався взна-
ки – після першого тайму «горіли» 0:2, 
а остаточний результат 0:5 – це ще, 
можна сказати, пощастило. Отож, є 
матеріал для роздумів тренерському 
штабу, щоб внести певні корективи. 
Адже вже завтра на чортківчан очікує 
важкий виїзд до Волочиська. Тамтеш-
ній «Агробізнес» став фіналістом по-
передньої першості України серед ама-
торських команд і в минулому турі не 
залишив на виїзді шансів нашим сусі-
дам – теребовлянській «Ниві», здолав-
ши її з аналогічним нашому рахунком 
5:0. Та поживемо – побачимо.

Чергову зустріч у рамках обласної 
першості «Чортків-Педуніверситет» 
проведе 31 серпня проти підволочись-
кого «Збруча» на стадіоні «Харчовик». 
Поч. – о 17-й год. 

Минулого понеділка, 22 серпня, у 
Чортківському державному медич-
ному коледжі Тернопільською об-

ласною організацією ФСТ «Спартак» 
спільно з працівниками структур ви-
конавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних за-
хворювань України і потерпілими 
на виробництві проведено змагання 
в рамках Всеукраїнської спартакіа-
ди серед потерпілих на виробництві 
«Сила духу», присвячені 25-ій річниці 
Незалежності України та 16-ій річни-
ці створення вищезазначеного Фонду.

Дані змагання проводяться з метою 
залучення потерпілих на виробництві 

до активного громадського життя, на-
дання їм допомоги у психологічній, 
фізичній та соціальній реабілітації 
тощо. Участь у спортивних заходах 
взяли народний депутат України Олег 
Барна, голова райдержадміністрації 
Михайло Сташків, голова районної 
ради Віктор Шепета, міський голо-
ва Володимир Шматько, директор 
Чортківського державного медично-
го коледжу, депутат обласної ради 
Любомир Білик, представники фон-

дів соцстрахування із Чортківського, 
Бережанського, Бучацького, Креме-
нецького, Підволочиського районів 

та м. Тернополя.
Звертаючись до присутніх, голо-

ва райдержадміністрації М.Сташків 
привітав учасників змагань на чорт-
ківській землі, побажав усім здоров’я, 
добра, всіляких гараздів і мирного 
неба над Україною. Висловлюючи 
слова подяки за надану підтримку в 
організації та проведенні спортивних 
змагань, в. о. начальника управління 
від нещасних випадків на виробництві  
та профзахворюваності в Тернопіль-
ській області Федір Бортняк вручив 
голові РДА М.Сташківу лист-подяку.

Спартакіада проводилася із тако-
го популярного виду спорту як дартс 
(метання дротиків у мішень) серед жі-
нок та чоловіків. Переможці та призе-
ри  отримали свої заслужені нагороди: 
кубки, медалі та дипломи.

       
(За інф. веб-сайту 
Чортківської РДА)

Сильні духом
На Чортківщині відбулися змагання І Всеукраїнської спартакіади серед 

потерпілих на виробництві «Сила духу».

Холодний душ 
на гарячі голови

Увечері 22-го серпня до Борщів-
ського відділу поліції надійшов три-
вожний виклик – житель села Бабин-
ці (що на Борщівщині) повідомив: із 
сусіднього подвір’я чути постріли. 

Як з’ясувалося, 45-річний чолов’яга, 

який нещодавно повернувся із заро-
бітків, через ревнощі в часі побутової 
сварки на власному обійсті з мислив-
ської рушниці вбив свою дружину. 

Та дебоширові однієї смерті ви-
явилося замало. Коли на місце події 
прибула слідчо-оперативна група, «го-
ре-мисливець» відкрив стрілянину й у 
бік правоохоронців; переговори з ним 
були марними. В результаті: один із 
поліцейських загинув на місці, інший 
– отримав важке поранення. Проте й 
на цьому вбивця не спинився. Постріл 
і… обірвано життя ще одного поліцей-
ського. Силовики були змушені засто-
сувати табельну зброю на враження 
зловмисника, його ліквідовано.

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ 
(за інформацією 

зі сайтів Інтернету)

Трагедія

Чоловік застрелив свою дружину 
і двох поліцейських

Жахлива звістка про вбивство кількох людей сколихнула Тернопілля й 
миттю «підірвала» чи не увесь Інтернет. 

Кубок району залишається у «Січі»
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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.

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

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.

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, 098-072-47-46.

Оголошення

земельні ділянки

2-кімнатна квартира по вулиці Шев-
ченка, 8, кв. 6, на другому поверсі дво-
поверхового будинку; загальна площа 
– 40 кв. м і висота приміщень – 3,33 м. 
Є балкон, стіни всі цегляні. Квартира 
знаходиться в центрі Чорткова, позаду 
магазину «1000 дрібниць» (провулок, 
що веде до прохідної колишньої швей-
ної фабрики).

Тел.: 099-487-00-67 (Ірина).

транспорт

ТзОВ «Скородинський цегельний 
завод» має намір одержати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами підприємства, яке роз-
ташоване за адресою: Чортківський 
район, с. Скородинці.

Діяльність підприємства пов’язана 
з виробництвом цегли керамічної 
методом пластичного формування.

Валовий викид забруднюючих 
речовин в атмосферу становить – 
116,5 т/рік.

Перевищень технологічних та са-
нітарно-гігієнічних нормативів у 
процесі виробничої діяльності не-
має.

Зауваження приймаються про-
тягом 30 календарних днів з дня 
опублікування інформації за адре-
сою: м. Чортків, вул. Шевченка, 
23, райдержадміністрація.

2-кімнатна квартира в смт Заводське 
на 5-му поверсі. Зроблено євроремонт, 
все нове. Ціна договірна.

Тел. 095-098-22-61.

Колектив Косівської ЗОШ І 
– ІІІ ступенів висловлює щирі 
співчуття працівникам школи 
Б.Д.Велигану і М.Д.Велиган з 

приводу смерті їх батька.

будинок у с. Біла, земля і будинок 
приватизовані. Ціна договірна.

Тел.: 099-076-68-48, 097-337-84-52.

Чортківська комунальна районна 
стоматологічна поліклініка запрошує 
учасників АТО, які проживають в м. 
Чорткові та районі, для безкоштов-
ного зубопротезування.

Контактні телефони: 2-08-61, 2-39-17.

Адміністрація стоматологічної 
поліклініки

свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно, яке розташоване у с. 
Палашівка по вул. Зарів, буд.  137, се-
рії САА за № 841893, видане Палашів-
ською сільською радою 26 травня 2004 
р. на ім’я: МИКИТЮК Микола Івано-
вич (1/2 частки), МИКИТЮК Зофія 
Іванівна (1/2 частки).

Варто знати

ПКУ прописано, що ставки податку 
встановлюються зa рішенням сільської, 
селищної aбо міської ради в зaлежності від 
місця розташування (зональності) тa типів 
таких об’єктів нерухомого майна у розмі-
рі, щo не перевищує 3 відсотків (у 2015 
poці – 2 відсотки) рoзміру мінімальної за-
робітної плати, встановленої зaконом на 
1 січня звiтного (податкового) рoку, за 1 
кв. мeтр бази оподаткування. Так, у ми-
нулому році нашими місцевими органами 
самоврядування було прийнято такі став-
ки податку для фізичних осіб на об’єкти 
житлової нерухомості, як-то житловий 
будинок, будівля, квартира, садовий буди-
нок: майже в усіх – 0,1 відсотка від роз-
міру мінімальної заробітної плати, тобто 
1,38 грн. за 1 кв. м; Коцюбинчицька, Кри-
веньківська, Малочорнокінецька сільради 
– 0,2; Ридодубівська, Ромашівська, Улаш-
ківська, Заболотівська, Білобожницька, 
Косівська, Нагірянська сільради – 0,01; 
Шманьківчицька та Шманьківська сіль-
ради – 0,125; Заводська селищна рада – 
0,17; Горішньовигнанська та Сосулівська 
сільради – 0,8 відсотка. Окремо нарахо-
вано податок на торговельні, промислові 
будівлі, склади, гаражі, господарські (при-
садибні) будівлі й ін.

Як практично відбувається процес ін-
формування населення про необхідність 
сплати певної суми податку та власне 
сплата? 

Про це нам розповіла Наталія Василів-
на Мостовик, головний спеціаліст відділу 
з економічного розвитку, інвестицій та 
комунальної власності Чортківської місь-
кради:

– На сьогодні працівники міськради 
продовжують розносити квитанції про 
оплату ставки податку на нерухоме май-
но. Фізичні особи повинні сплатити про-
тягом 60 днів з дня вручення податкового 
пoвідомлення-рішення. Звертаємося до 
усіх свідомих громадян, які є власниками 
квартир та житлових будинків площею, 
більшою за 60 та 120 кв. м відповідно: 
сплатіть вчасно цей податок. Оплатити 
визначену суму можна у відділенні будь-
якого банку на рахунок для зарахування 
надходжень до місцевого бюджету.

Подібно проходить оплата і в інших на-
селених пунктах району: згідно із ПКУ, 
фізичні особи мoжуть сплачувати податок 
y сільській тa селищній мiсцевості через 
каси сільських (селищних) pад за квитан-
цією прo прийняття податків.

Оксана СВИСТУН

Скільки ще будуть гроші 
у кишені

Як  гласить Податковий Кодекс України, зокрема його стаття 266, – до 
28 серпня громадянам-власникам нерухомого майна, що перевищує 60 кв. м 
для квартир та 120 кв. м для житлових будинків, необхідно сплатити від-
повідний податок. Отже, часу у запасі майже не залишилося, щоб зі всією 
відповідальністю виконати громадянський обов’язок та поповнити місцеву 
казну за надлишкові квадратні метри своєї оселі.

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. 
Вільховець, 10, площею 74 кв. м. Є зе-
мельна ділянка 0,48 га. Ціна договірна.

Тел.: 2-04-22, 098-584-15-56 (Олег).

державний акт на право власності на 
земельну ділянку серії ЯЕ за № 979833, 
виданий 27 липня 2009 р. Чортківською 
міською радою на ім’я: БІЛОУС Ігор 
Богданович. 

свідоцтво про право на спадщину за 
заповітом – земельну ділянку, видане 
на ім’я: БУДНЯК Степан Ярославович.

державний акт на право власності 
на земельну ділянку серії ТР за № 
063160, видане 8 червня 2004 р. Чорт-
ківською райдержадміністрацією на 
ім’я: КОВАЛЬ Людвіка Яківна. 

державний акт на право власності на 
земельну ділянку серії ЯЕ за № 212270, 
виданий 26 жовтня 2009 р. Чортківською 
міською радою на ім’я: ГРУШЕВСЬКИЙ 
Петро Степанович. 

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯГ за № 448616, ви-
даний 2 квітня 2007 р. Чортківською рай-
держадміністрацією на ім’я: БОРОВСЬКА 
Станіслава Йосипівна. 

державний акт на право власності на 
землю серії І-ТР за № 021663, виданий 
29 лютого 2000 р. Білівською сільською 
радою на ім’я: МАЛЬОВАНА Марія 
Стахівна.

ПОДЯКА
Футбольний клуб «Палашівка» ви-

словлює щиру вдячність директору На-
гірянської філії ПрАТ «Райз-Максимко» 
Богдану Івановичу ДЕРІЮ за підтримку 
футбольного клубу, за розуміння і за 
Вашу мудрість і щирість.

Хай і надалі рясно колосяться ще-
дрими врожаями Ваші ниви, хай втілю-
ються в житті всі Ваші задуми, плани 
та сподівання на радість Вашим рід-
ним, на благо розквіту здорової і міцної 
України та піднесення добробуту всього 
українського народу.

ФК «Палашівка»

будинок в центрі міста по вул. Грушев-
ського, в затишному місці, загальною 
площею 100 кв. м: 3 кімнати, 2 кухні, 2 
ванни, 2 кладовки, тамбур. Вода в домі 
і на подвір’ї, газ, підведено Інтернет. 
Біля будинку є земельна ділянка 0,091 
га. Або обміняю на однокімнатну квар-
тиру з доплатою.

Тел. 096-658-52-85.

ШУКАЮ ЖІНКУ, ЯКА 
НЕ МАЄ ДЕ ЖИТИ, ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРОЮ 

ПЕНСІОНЕРКОЮ
Тел.: 096-953-94-36, 099-300-27-94

незавершене будівництво – два коте-
джі. Загальна площа одного 175 кв. м. 
Є гараж, підвал, земля приватизована.

Тел. 067-424-52-50.

Соцзахист

Вважати недійсними:

(Продовження. Поч. у №№ 31, 32, 33 від 5, 12, 
19.08.2016 р.)

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-
КУРОРТНИМИ ПУТІВКАМИ ТА ЗАСОБАМИ 

ТЕХНІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Учасники бойових дій мають право на без-

оплатне забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням та одержання компенсації вартості 
самостійного санаторно-курортного лікування. 
Забезпечується: санаторіями, путівки до яких 
закуповує Державна служба України у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції; санаторіями, путівки до яких закупо-
вують органи соціального захисту населення. 
Звертатися до місцевих органів соціального за-
хисту населення. При собі мати такі документи: 
паспорт; ідентифікаційний номер; посвідчення 
учасника бойових дій або інваліда війни; довід-
ку про безпосередню участь особи в антитеро-
ристичній операції, забезпеченні її проведення 
і захисті незалежності, суверенітету та терито-
ріальної цілісності України; медичну довідку за 
формою 070-О. Документи подаються особисто 
або уповноваженою особою.

Державною службою України у справах ве-
теранів війни та учасників антитерористичної 
операції проведено тендер для закупівлі послуг 
з санаторно-курортного лікування для учасни-
ків АТО. Визначено 8 санаторно-курортних за-
кладів, до яких закуплено путівки. Зокрема: ДП 
«Санаторій «Новомосковський» с. Орловиця, 
Дніпропетровська обл.; ТОВ «Санаторій «Фе-
офанія», м. Київ; санаторій «Карпатські зорі» 
с. Модричі, Львівська обл.; санаторій «Остреч», 
м. Мена, Чернігівська обл.; санаторій «Соняч-
ний» та «Лермонтовський», Дніпропетровська 
обл.; ДП Південь-Курорт-Сервіс «Орізонт» смт 
Сергіївка, Одеська обл.; ДП «Клінічний сана-
торій «Курорт Березівські мінеральні води», 
Харківська обл. Для отримання путівки потер-
пілий учасник АТО має перебувати на обліку в 
органах соціального захисту за зареєстрованим 
місцем проживання. Про можливість санатор-
но-курортного лікування спеціалістами управ-
ління повідомлено всіх учасників бойових дій,  
але бажання виявили лише три особи, в сана-
торіях «Медобори», «Трускавець», які у вищез-
гаданому переліку відсутні. З даного питання 
управління звернулось із листом в департамент 
соціального захисту населення облдержадміні-
страції від 15.07.2016 р., в якому повідомило 
про рішення сесії Чортківської районної ради 
за № 131 від 23.06.2016 р. щодо подальшого  
звернення до Мінсоцполітики для вирішення  
питань, пов’язаних з реалізацією прав учас-
ників антитерористичної операції та членів їх 
сімей, а саме забезпечення санаторно-курорт-
ним лікуванням. Військовослужбовці, учасники 
АТО, які ще не мають статусу учасника бойових 
дій і відповідного посвідчення, оздоровлюються 
путівками з благодійних фондів.

Держава гарантує безплатне та позачергове 
забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації учасників АТО, які постраждали 
внаслідок антитерористичної операції, неза-
лежно від встановлення  інвалідності. Вартість 
виробу для учасника АТО встановлюється за-
лежно від його потреб та не обмежена в сумі. 
Особа обирає протезно-ортопедичне підпри-
ємство, на якому буде проведено протезування 
(ортезування) або ж забезпечено необхідним 
технічним засобом реабілітації. Відповідно там 
буде проведено огляд учасника АТО та подаль-
ший супровід із надання протезно-ортопедич-
ної допомоги.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ 
УЧАСНИКІВ АТО 

На забезпечення житлом мають право по-
страждалі особи, які брали безпосередню участь 
в АТО і втратили нижні кінцівки, які не здатні 
до самостійного пересування, і не забезпечені 
власним житлом або воно не пристосоване для 
проживання з урахуванням їх потреб.

Норми забезпечення житлом – не більш як 21 
кв. метр загальної площі житла на одного члена 
сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю. За-
гальна площа однокімнатної квартири для оди-
ноких осіб не може перевищувати 50 кв. метрів. 
Звертатися до місцевих органів влади.

Організацію та координацію роботи щодо 
забезпечення житлом таких осіб здійснює Дер-
жавна служба України у справах ветеранів та 
учасників антитерористичної операції. При собі 
мати такі документи: паспорт; ідентифікацій-
ний номер; посвідчення учасника бойових дій 
або інваліда війни. Документи подаються осо-
бисто або уповноваженою особою.

17 липня 2015 р. набрало чинності розпоря-
дження голови Чортківської районної державної 
адміністрації за № 47 «Про забезпечення жит-
лом осіб, які брали участь в антитерористичній 
операції та/або у забезпеченні її проведення», 
відповідно до якого створено робочу групу для 
обстеження житлових умов осіб, які брали без-
посередню участь в антитерористичній операції 
і втратили функціональні можливості нижніх 
кінцівок. На даний час зазначена категорія гро-
мадян не перебуває на обліку в управлінні.

Взагалі із забезпеченням житлом військовос-
лужбовців з числа АТО в районі проблема, як і 
в цілому по Україні, оскільки відсутні державні 
програми для фінансування вищевказаних по-
треб УБД АТО, а державного будівництва житла 
взагалі не існує. 

Крім того, сім’ям роз’яснено порядок взяття 
на квартирний облік і надано відповідні консуль-
тації. Просити кошти на забезпечення житлом з 
державного бюджету можна лише за умови, що 
сім’ї перебувають на квартирному обліку.

(Далі буде)
Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник УСЗН РДА

Соціальна захищеність воїнів АТО, 
права та можливості їх реалізації 

в Чортківському районі

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

Тел.: 095-773-95-41; 067-421-36-47.
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25 серпня відсвяткувала своє 
30-річчя кохана дружина, дорога 

матуся, невістка, братова
Тетяна Вікторівна ЛОТОЦЬКА

із м. Чортків.
Наша мила 
і люба, найкраща 
           у світі,
Бажаємо щастя, 
  даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі 
плекали тепло, 
Щоб завжди 
  здоров’я 
    у Тебе було.
Щоб смутку 
  не знала, 
          ми просимо в долі, 
Добра Тобі й радості, 
                 рідна, доволі.
Бо людям для щастя 
                  багато не треба – 
Сімейного затишку й мирного неба.
Від щирого серця ми Тебе вітаєм, 
Здоров’я міцного і щастя бажаєм.
Хай буде цей день 
            незабутньо прекрасним, 
А небо завжди буде чистим і ясним. 
Хай сонечко світить  
             промінням ласкавим, 
Життя буде довгим і дуже яскравим.
Хай збудуться мрії, 
                    що ще не збулися, 
Хай знайдуться друзі, 
              що ще не знайшлися. 
Щоб всі шанували Тебе і любили,
Щоб очі від щастя, як зорі, 
                    світили.
Хай ясною буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога.
Хай Бог милосердний 
                з високого неба 
Дарує усе, що Тобі тільки треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З найкращими побажаннями – 
чоловік Михайло, синочки 

Михайлик, Сашко, свекруха 
Іванна, свекор Ігор, Сергій, 
Ліля, Славик, бабуся Орися 

та вся родина.

З нагоди ювілейного 
Дня народження надсилаємо 

щирі вітання нашому 
духовному отцю

Любомиру ПАВЛИКУ.
Зичимо Вам 
особистого 
щастя, злагоди,
Чудового настрою, 
 родинного 
             затишку, 
Сімейного 
            добробуту.
Усією церковною 

громадою ми Вас 
вітаєм,

Щастя, здоров’я й удачі бажаєм.
Хай радість приносить 
                     Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
На довгі, на многії літа.

З шаною, повагою та 
вдячністю – братство, 
сестринство і громада 

УГКЦ Покрови Пресвятої 
Богородиці с. Босири.

Щиросердечно вітаємо із ювілейним 
Днем народження,

яке він святкував 24 серпня, 
всечесного отця

Любомира ПАВЛИКА, 
пароха УГКЦ Святого Миколая 

с. Коцюбинчики.
Прийміть від нас 

низький уклін та 
слова вдячності 
і глибокої шани. 
Сердечно дякуємо 
Вам за щирі мо-
литви, чуйне серце, 
розумні і повчальні 
проповіді.

З Ваших уст ли-
нуть слова Божої 

правди, які просвічують і зрушують 
наші серця. Тож низький уклін Вам, 
дорогий отче, за терпіння, за Ваші 
старання, за невтомну працю, за все 
те, що Ви робите для нашої громади.

Ми просимо Божого благословен-
ня на Вас, Вашу сім’ю, Вашу родину. 

Благодатної Божої допомоги 
y несінні священичого 

служіння і многих 
благословенних літ бажають 
Вам братство, сестринство,

 хор та парафіяни.

Госпрозрахунковий ринок 
Чортківського райСТ щиро 

вітає з 50-річчям котролера ринку
Наталію Володимирівну КАЛИТУ.
В цей радісний 
 день, в це 
ювілейне свято,
Хай доля 
   намітить Вам 
    років багато,
Відпустить 
 здоров’я, 
 щастя й добра,
Хай повниться 
  ласкою рідная 
                   хата,
Багато в ній буде людського тепла.
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться бажання, 
          мрії і думки,
Щоб радісний настрій 
         у серці не згас,
А щедра доля усміхалась 
                          не раз.

Сердечно вітаємо з 10-літтям 
Софійку ПОДОЛЬЧУК

зі с. Білобожниця.
У гарний день 
   Ти народилась,
Неначе зіронька 
        з’явилась.
В наш дім 
     тихенько 
         принесла
Багато радості 
            й тепла.
Хай доля 
   щедрою рукою
Тобі вділяє многа літ.
Хай щастя повниться рікою,
Тож розцвітай, як маків цвіт.
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно хай горить,
Хай сам Господь благословляє,
Твій кожен крок і кожну мить,
Хай сонце ніжно завжди світить,
А небо буде голубе,
Тож з Днем народження Тебе!

З найкращими побажаннями 
і любов’ю – тато 

Михайло, бабуся Ольга, 
дідусь Володимир і вся 

велика родина.

Колектив Бичківської ЗОШ І – ІІ 
ступенів вітає з поважним ювілеєм 
дорогу колегу, колишню вчительку 

математики
Марію Антонівну СІРКАНЕЦЬ.

Немов птахи, 
розлетілися по 
світу сотні Ваших 
учнів із вдячністю 
згадуючи Вас.

Хай доля 
намітить Вам 
    багато років,
Відпустить 
 здоров’я міцного 
          й добра,
Хай повниться 

                      ласкою рідная хата
Й багато буде в ній любові й тепла.
Хай радість приносить 
                Вам кожна година,
Від горя боронить молитва свята.

Хай щастям квітує 
          життєва стежина
На многії й благії 
             майбутні літа.

Дорогі учні 
1966-2016 навчальних 

років Улашківської ЗОШ 
І –ІІІ ступенів та вчителі, 

які працювали в ній!
ЗАПРОШУЄМО ВАС 

НА ЮВІЛЕЙНИЙ 
ПЕРШИЙ ДЗВІНОК 

та святковий концерт з 
нагоди 50-річчя школи, які  
відбудуться 31 серпня 2016.

Поч. о 16-й год.
Рада школи

Серпневими візерунками виткала 
доля достойний ювілей для шанованої 
людини, Вчителя з великої літери, 
берегині філології із Колиндянської 

ЗОШ І – ІІІ ступенів 
Марії Володимирівни МАШТАЛЯР, 

який засяє гранями життєвої 
мудрості 28 серпня. Найщиріші 

гратулювання з нагоди 70-річчя від 
колективу відділу освіти Чортківської 

райдержадміністрації, РМК та 
колег – вчителів-словесників району 

хай прилинуть до Вас у цей день 
жовтогарячими пелюстинами квітки 

сонця, дорога ювілярко.
Серпень. 
Першая Пречиста,
Осінь тепла 
    в душу зазира.
70 прожили Ви 
        із хистом
Філолога, 
      людини, сіяча.
Освітянська нива –  
Ваші будні й свята,
Півстолітній шлях 

                       до серденьок малих.
Дай Вам Бог щасливих літ багато,
Перемог прекрасних, осяйних.
У вишиванки долі – 
                барвистих кольорів,
У гавані родинній – 
                 погоди без вітрів.
Хай квітами здоров’я 

цвітуть літа прекрасні,
Фортуни Вам, 
Маріє 
Володимирівно, 
  благополуччя, 
      сонця, щастя!

Конкурс

Моя вишиванка – 
найкраща!

Ваговитий ужинковий ювілей 
добірно заколосився 

серпневої пори на життєвому 
небосхилі 

Михайла Михайловича КАВ’ЮКА.
Тож із 70-річчям щиро вітаємо 
і даруємо серпанок сердечних 
побажань дорогій нам людині, 

люблячому чоловікові та батькові, 
турботливому дідусеві, 

доброму сватові.  
Пора соковитос-

ті плодів  співзвуч-
но виплескується 
із Твоїм таким 
бравим віком, що 
є вершиною зрі-
лості. Віком, коли 
досвід і сила йдуть 
поруч, коли кож-
ну мить буття Ти 
сприймаєш із ро-
зумінням, а будь-які життєві обста-
вини вирішуєш швидко і легко. 

Нехай кожен день повниться люд-
ською шаною та вдячністю, душев-
ним умиротворенням і задоволен-
ням від зробленого й досягнутого.

За мудрість батьківських 
                          порад, 
За вміння всім 
             завжди допомагати, 
За приклад чоловіка й сім’янина 
І за могутні руки золоті 
Нехай Господь пошле 
                  Тобі благословення, 
Нехай здоров’я й сил 
                Тобі дарують всі святі. 

З любов’ю та повагою – дружина 
Орися, син Олег із дружиною 

Людмилою, донька Ірина із чоловіком 
Ігорем, онуки Вадим, 
Христина, Максим; 

свати з Чорткова 
і Товстого. 

Як і було пообіцяно в попередньому, святковому номері 
«Голосу народу», продовжено конкурс «Моя вишиванка 
– найкраща». Власне, не те, щоб продовжено, а оголо-
шено його наступний етап, котрий триватиме до 22 січня 
– Дня Соборності України. Умови його ті ж самі.

Голосування за кращий (на вашу думку) знімок про-
водиться купоном, котрий треба вирізати, заповнити і по-
дати до редакції. 

Наші контакти незмінні: адреса –
 м. Чортків, вул. Зелена, 3: електронна пошта – 

golnar@ukr.net; тел. 2-36-85, 2-16-06.

КУПОН

Я голосую за
___________

Тетяна і Микола 
САВУЛЯКИ 

с. Угринь


