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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Співбесіди проводяться з понеділка по п’ятницю 
о 13-й год. 30 хв. за адресою:

м. Чортків, вул. Кн. В.Великого, 29 Е (колишній ремзавод).
За детальною інформацією звертайтесь за телефоном:

095 26 00 703
 resume.cho@sebn.com

– В’язальників схемних джгутів, кабелів та шнурів
(без вимог до освіти та досвіду роботи)

– Електромеханіків, налагоджувальників технологічного 
устаткування, інженерів та інших спеціалістів

Гарантуємо:
Офіційне працевлаштування, медичне страхування, на-

вчання за рахунок роботодавця, гарячі обіди, безкоштовне 
транспортування до місця роботи працівників позмінного 
графіку

Чортківська філія 

ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Урочини

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
№10/2017

Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди Дня 

Соборності України
За значний осо-

бистий внесок у дер-
жавне будівництво, 
соціально-економіч-
ний, науково-тех-
нічний, культурно-
освітній розвиток 
Української держа-
ви, справу консолі-
дації українського 
суспільства, бага-
торічну сумлінну 

працю  постановляю: присвоїти по-
чесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРА-
ЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАР-
СТВА УКРАЇНИ»

ДАНИЛИШИНУ Степану Григоро-
вичу – директорові агропромислового 
підприємства «Обрій», Тернопільська 
область.

21 січня 2017 р.

Саме під таким твердженням цьогоріч 22 січня в районному будинку культури ім. К.Рубчакової 
відбулися урочистості з нагоди 98-ї річниці проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР – Соборності 
України та 99-річчя битви під Крутами. 

(Читайте на 2-й стор.)

«Соборна мати Україна – 
одна на всіх, як оберіг»

Відзнака
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На часі2

Урочини

Твої герої, Україно

Добра справа

Відрадно, що концерт-
на зала культурального 
центру району була до-
щенту заповнена небай-
дужими до визначних 
подій нашої держави 
представниками громад-
ськості Чортківщини.  

Офіційна частина 
відзначення повнила-
ся вітаннями та поба-
жаннями, що супрово-
джувалися словесною 
патріотикою, мовлени-
ми народним депутатом 
України О.Барною; де-
путатом Тернопільської 
обласної ради, заслуже-
ним лікарем України, 
директором Чортківсько-
го державного медичного 
коледжу Л.Біликом; головою райдержадміністрації 
М.Сташківим; заступником голови районної ради 
П.Пушкарем і керманичем Чорткова В.Шматьком. 

Віх історії, наче стрічкою короткометражного 
фільму, торкнувся у своїй доповіді заступник голо-
ви РДА І.Віват. Учасникам антитерористичної опе-
рації та бойових дій на сході України військовий 
комісар Чортківського ОМВК Л.Підручний вручив 
нагороди. 

Скорботною хвилиною пам’яті, схиливши мовчаз-
но голови, присутні віддали шану загиблим героям-
землякам, патріотам, захисникам нашої свободи та 
суверенності рідної держави.   

А відтак, святкову мистецьку канву урочистостей 
відзначення знакових дат для українського народу 
ткали як талановиті початківці, так і маститі май-
стри сцени Чортківського краю. Глядачі обдарову-
вали щирими оплесками артистів: соло-виконавців, 
колективи вокальних, інструментальних і танцю-
вальних ансамблів (міста й району); шквал аплодис-
ментів і вигуки «Браво!» зірвав зведений мішаний 
хор сіл Ягільниці та Сосулівки (кер. М.Пуляк).

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото автора

Пройдуть роки... Як лишимся живі – 
                                     згадаєм про колишнє...
Про день важкий і мокрі ноги, бо й це не лишнє...
Про брязкіт зброї та моторів шум... 
                                    Про погляд друзів...
Та як пахуче пахне в мороз горнятко кави...
І посмішку свою, 
            як подумки вертав ти раз у раз додому...
Яким щасливим засинав, згадавши про кохану милу...
А вдосвіта і в ніч стрімглав вставав...
Перевіряючи набої і спорягу та гладив воронену сталь...
І кілометри... Дороги – ох дороги...
Усе згадаєм... А зараз все пройдем!
Заради поступу нового...
Заради рідних...
Заради світлих днів...
Нове, незвідане й омріяне прийдешнє – чекає нас...
За нього варто жить, боротись і стоять...

Ці опоетизовані рядки писані 21 січня ц. р. на-
шим побратимом по перу й фотооб`єктиву, нашим 
земляком Ігорем Крочаком, який зараз воює на 
Донбасі. У них всуціль він весь – із притаманним 
прагненням завжди неодмінно перебувати на пере-
довій, в найгарячішій точці сучасся. Випускник від-
ділення журналістики військового вишу, майбутній 
фаховий історик, автор кількох історичних розвідок, 
своє сходження він розпочинав в редакції «Голосу 
народу» власне тієї пори, коли районка й отримала 
ось таку трохи претензійну назву. Тоді, на зорі не-
залежності України, п. Ігор творив районне радіо-
мовлення і це власне йому дісталась честь та відвага 
розпочинати радіопередачі національним Славнем 
«Ще не вмерла Україна»: і в обласному центрі, і в 
столиці про подібне могли лише мріяти… 

Записала Анна БЛАЖЕНКО

«Соборна мати Україна – 
одна на всіх, як оберіг»

«Він був братом і другом для багатьох…»
Таку з`єдинену мисль одразу з настанням нового 

тижня, в понеділок, принесли до редакції «Гн» аж 
двоє осіб. Тема знову обертається надовкіл предме-
та важкої духовної та душевної втрати – загибелі на 
Донбасі, в зоні АТО, офіцера ЗСУ, нашого земляка 
власне з чортківською пропискою впродовж понад 
десяти літ Віталія Сенюка.

Пастор Євангельської церкви «Христос для всіх» у 
Чорткові Олег Саган повідомив, що днем раніше, минулої 
неділі, в церкві відбулося поминальне служіння – вша-
нування пам`яті загиблого захисника Вітчизни: адже 
В.Сенюк разом зі своєю сім`єю був активним членом 
громади. Для пастора військовик був добрим, незрад-
ливим другом: дружили родинами. 

Відтак до редакції завітав згадуваний в попередній 
публікації про Віталія Сенюка його істинний брат за 
вірою та переконаннями – чортківський волонтер 
Олег Кушнір. Пристрасно, з болем оповідав про по-
їздку на похорон на Івано-Франківщину, куди, ціл-
ком неочікувано для багатьох, прибуло чимало вій-
ськовиків: представників ДАУ та Правого сектора, 
«айдарівців», «спецназівців». Кілька десятків чорт-
ківчан теж поїхали попрощатися з героєм і провести 
його в останню путь. «Ми вручили сім’ї Віталія (а в 
нього залишилося троє дітей, двоє з яких повнолітні, 
але так потребують тепер його підтримки!) знаки ува-
ги й поваги, знаки співчуття від Чортківської міської 
ради, особисто від мера,– розповідає п. Олег, – хоча 

це й невелика втіха… Пригадую, як Віталій скидав 
мені останнє фото і писав: «Люблю Чортків, скучаю 
за Чортковом…». Йому судилося пройти всі найгаря-
чіші точки; хлопці, бувало, помирали в нього на ру-
ках, а скількох він вирятував! Поїхав на схід боронити 
всіх – православних і греко-католиків, протестантів – 
всіх нас, незалежно від віросповідань. Бо був братом 
і другом для багатьох…».

Із фронтового щоденника

Африкаська чума свиней 
вже на порозі!

Учора, 26 січня, коли верстався цей номер га-
зети, відбулося засідання Державної надзвичай-
ної протиепізоотичної комісії при райдержадмі-
ністрації під очільництвом її голови М.Сташківа, 
за участю керівників та спеціалістів свиногоспо-
дарств, ЗМІ тощо. Приводом до її термінового 
зібрання стала ситуація із ймовірною небезпекою 
загрози поширення вкрай небезпечної хвороби 
тварин – Африканської чуми свиней (АЧС) на те-
риторії Чортківського району.

Досі, як зазначив присутній на нараді в. о. началь-
ника Держпродспоживслужби в Чортківському ра-
йоні І.Вільчинський, АЧС обминала західні регіони 
України. Проте восени минулого року зафіксовано її 
випадки на території сусідньої Хмельничиини, а на 
початку січня ц. р. у Збаражі. Ця небезпечна хвороба 
лікування не має. Основний шлях передачі збудника 
– від хворої тварини до здорової або через посеред-
ника, яким найчастіше виступає людина. Заражені 
тварини підлягають негайній утилізації, причому на 
місці. Так, сьогодні у Збаражі поголовно утилізують 
свині, у трикілометровій зоні проводиться щоденний 
огляд тварин спеціалістами, виставлено пости тощо. 
Через недбалість, нехлюйство одного з власників 
дрібного свиногосподарства, що завіз дешеві непе-
ревірені ветспеціалістами свині з сусідньої області, 
сьогодні задіяно значний матеріально-фінансовий 
ресурс на локалізацію і вирішення цієї проблеми.

Учасники наради обговорили дане питання, висло-
вивши ряд слушних пропозицій, щоб не допустити 
поширення АЧС на Чортківщину. Як було відмічено 
у ході зібрання, сьогодні головне завдання – прово-
дити широку роз’яснювальну роботу на місцях через 
сільські ради, засоби масової інформації тощо. У на-
ступному номері нашої газети буде поміщено публі-
кацію з роз’ясненням фахівців щодо цієї однієї з най-
більш небезпечних хвороб свиней.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ 

Ця ідея зродилась в душі та серці одного з поза-
штатних авторів районки – лікаря за фахом, котрий 
нині перебуває на заслуженому відпочинку, народно-
го цілителя й поета, почасти дослідника як в цари-
ні літератури, так і теології та наукових знань, одне 
слово, людини багатогранної та обдарованої – Оле-
ся Гопанчука зі смт Заводське. Патріот по духу, він 
пропонує об`єднати зусилля тим, в кого творча, не-
байдужа душа, хто вправляється в поетиці та прозі й 
прагне присвятити своє перо захисникам Вітчизни, 
котрі нині воюють на Донбасі, боронячи суверенність 
України від зазіхань сепаратистів. З такою метою слід 
подавати до редакції «Голосу народу» впродовж на-
ступного місяця – до 1 березня ц. р. власні поетичні 
або ж прозові твори цієї тематики. До слова, Чортків-
ською райдержадміністрацією й особисто її головою 
Михайлом Сташківим пообіцяно діяльне сприяння 
щодо фінансового забезпечення друку тієї збірки. 
Відтак весь тираж буде відправлено нашим землякам-
захисникам України в зону АТО.

Отож, чекаємо на ваші твори, митці!

Прозово-поетична 
присвята героям

Засторога



25 січня  народний депутат України Олег Барна 
спільно з головою райдержадміністрації Михай-
лом Сташківим, заступником голови райдержад-
міністрації Іваном Віватом, депутатом обласної 
ради Василем Вислоцьким, депутатом обласної 
ради Василем Градовим та начальником відді-
лу освіти райдержадміністрації Іриною Гулькою 
у рамках робочої поїздки відвідали села Горішня 
Вигнанка, Біла та Скородинці. Основна мета ві-
зиту – перевірити якість завершених робіт, ці-
льове та раціональне використання коштів дер-
жавного бюджету на вище зазначених об’єктах. 

Для початку представники влади оглянули соці-
альні об`єкти в селі Горішня Вигнанка, де за під-

тримки народного депутата України О.Барни було 
здійснено реконструкцію даху, замінено вікна та 
двері. Зокрема, керівники відвідали будинок куль-
тури і Горішньовигнанський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І 
– ІІІ ступенів-дошкільний заклад» та на шкільній 
лінійці поспілкувалися з учнівським і вчительським 
колективами.

«Діти – це наше майбутнє! Держава піклується 
про вас і працює над покращенням умов у яких на-

вчаєтесь, а ви, в свою чергу, маєте розвиватися та 
отримувати нові знання», – зазначив у своєму при-
вітальному слові О.Барна.

Черговим об’єктом у ході візиту став дошкільний 
навчальний заклад в селі Біла (капітальний ремонт, 
покриття даху), роботи у якому були профінансова-
ні за рахунок коштів субвенції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих терито-
рій. Кошторисна вартість виконання робіт складає 
200 тис. грн. Цього ж дня Олег Барна, Іван Віват 
та Василь Градовий візитували в Білівську загаль-
ноосвітню школу I – III ступенів, де зустрілися з 
педагогічним колективом та поспілкувалися з про-
блемних питань щодо опалення школи, заміни ві-

кон та оновлення спортзалу. 
Завітали також і у село Скородинці, де обстежили 

якість проведення ремонтних робіт в дошкільному 
навчальному закладі, вартість яких складає 150 тис. 
грн.

На завершення робочої поїздки представники 
влади зазначили, що державні кошти освоєнні в 
повному обсязі, а всі заплановані роботи виконані. 

(За інф. Чортківської  РДА)

№ 4 (8605), 27 січня 2017 року

3Соціум

Про це говорять

28 січня. Тривалість дня – 9.02. Схід – 7.40. Захід – 16.40.

Семінар

Спершу про запитуване. Констатації піддавався той 
неспростований факт, що Ощадбанк донедавна за-
лишався, так би мовити, останньою цитаделлю щодо 
стягнення комісійних поборів із платників за ЖКП – 
в ньому єдиному комісії справді не брали. Можливо, 
й через це, а може, через високу планку фінустанови 
на загальному тлі, особливий кредит довіри до неї (не-
дарма ж Ощадбанк має логотип «Мій банк. Моя краї-
на»), та власне цей банк, як стверджують і друковані, й 
електронні ЗМІ, наразі приймає половину (!) платежів 
за ЖКП. І ось невтішне для багатьох: майже одразу по 
перебігу новорічно-різдвяних свят Ощадбанк запрова-
див комісію за оплату комунальних послуг. «Нехай і 
3 гривні за кожну платіжку, але ж у підсумку набігає 
щонайменше 12 гривень!» – ремствували наші читачі, 
телефонуючи до редакції. До того ж, відчутного роз-
голосу вже набрала, було, недавня публікація в «Голосі 
народу» (запозичена зі львівського «Експресу») щодо 
визнання Антимонопольним комітетом неправомір-
ності стягнення комісії з громадян, котрі оплачують 
ЖКП у банках і поштових відділеннях. Мовляв, пла-
тимо двічі, бо апріорі витрати на прийом платежів за-
кладені вже в комунальні послуги.  

Шукаючи рятівну соломинку, нас запитували, чи 
справді є винятки, бо, мовляв, подейкують, що запро-
вадження комісії обмине пенсіонерів, котрі володіють 
пенсійною карткою Ощадбанку, а також тих, хто опла-
чуватиме комунпослуги через термінали. 

Отож, всі ці судження, читацькі побажання ми й за-
клали до адресованих керівництву Ощадбанку запи-
тань. І ось що отримали.

«Шановні колеги, на ваш запит повідомляємо на-
ступне – йдеться у відповіді. – Комісія за комунальні 
платежі залежить від наявності укладених договорів 
між постачальниками послуг та банком.

 Оплата комунальних послуг за допомогою платіж-
ної пенсійної картки у касах Ощадбанку безкоштовна 
для пенсіонерів-держателів пенсійних карток банку.

Безкоштовне приймання комунальних платежів від 
усіх категорій клієнтів на адресу постачальників кому-
нальних послуг, які мають прямі договори з банком, 
– в інформаційно-платіжних терміналах (ІПТ) Ощад-
банку (як карткою, так і готівкою). Зокрема, в Чорт-
кові без комісії через ІПТ приймаються комунальні 
платежі  за газопостачання, електроенергію,  водо-
відведення, теплопостачання, вивіз сміття. Термінали 
розташовані: два в приміщенні ТВБВ №10019/054 по 
вул. С.Бандери, 6 та один по вул. Копичинецькій, 128. 

Оплатити комунальні послуги з мінімальною комі-
сією – 0,5 відсотка від суми платежу, але не менше 3 
грн., можливо в онлайн-сервісі «Ощад 24/7» на вільні 
реквізити.

Пенсійну картку можна безкоштовно оформити в 
будь-якому відділенні Ощадбанку. Заяву до Пенсійно-
го фонду банк передає самостійно, клієнту не потрібно 
нікуди додатково звертатись. Співробітники Ощадбан-
ку повідомлять про готовність картки та можливість її 
отримати у відділенні, де було подано заяву. Оформи-
ти «Мою картку» від Ощадбанку може кожен клієнт у 
будь-якому відділенні банку. «Моя картка» від Ощад-
банку є безкоштовною та оформляється за 15 хвилин. 

 Стаття 53 Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» закріплює заборону банкам встановлювати 
комісійну винагороду за банківські послуги на рівні 
нижче собівартості операції, з приводу чого Ощадбанк 
неодноразово надавав відповідні обґрунтовані роз-
рахунки державним органам влади, задля врахування 
при ухваленні відповідних рішень. Тариф у 3 грн. є 
найнижчим на банківському ринку та має на меті за-
безпечити беззбитковість проведення операцій».

З`ясовувала Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У семінарі взяли участь більше сотні бухгалтерів, 
керівників і приватних підприємців.

Семінар розпочав начальник Чортківської ОДПІ 
Руслан Цвігун, який запросив учасників долучитись 
до дискусії.

«Захід такого формату – це вже традиція. Ми з 
радістю надамо вам роз’яснення щодо реформуван-
ня податкового законодавства та останніх змін. Це 
чудова можливість для формування тісних і прозо-
рих стосунків між платниками податків та фіскаль-

ною службою», – 
зазначив в своєму 
вступному слові 
заступник на-
чальника ГУ ДФС 
у Тернопільській 
області Сергій 
Господарик.

Учасники се-
мінару почули 
з уст лекторів 
роз’яснення щодо 
змін в оподатку-
ванні фізичних 
осіб, про новації  
в адмініструванні 
податку на при-
буток, ПДВ, міс-
цевих податків, 
ресурсних плате-
жів, екологічного 
та акцизного по-
датків.

Особливу ціка-
вість проявили слухачі до тем, що стосувались єди-
ного соціального внеску та податкової соціальної 
пільги.

На завершення семінару усі бажаючі, спілкую-
чись з лекторами особисто, отримали відповідь на 
поставлені запитання та практичні поради у засто-
суванні податкового законодавства.

Інформаційно-комунікаційний сектор 
Чортківської ОДПІ

«Ощадбанк», що наразі приймає до 50 
відсотків  усіх платежів ЖКП, вводить комісію 
за оплату платіжок у своїх касах». Новина 
такого штибу буквально сколихнула людність. 
Одними з перших це відчули ми, газетярі, 
– стривоженими телефонними дзвінками до 
редакції. І з тим, аби відмоніторити ситуацію, 
що нашаровувалась численними заувагами 
наших читачів, звернулися з низкою запитань до 
керівництва територіально найближчої установи 
Ощадбанку. Відповідь, надіслана на наш e-mail 
прес-службою Ощадбанку, не забарилась.

Сплачувати комісію таки 
доведеться. Хоча не всім

Про актуальні законодавчі зміни для платників 
податків йшлося на семінарі в Чорткові

Фахівцями Головного управління ДФС у Тернопільській області спільно з керівництвом Чортківської 
ОДПІ проведено черговий семінар для платників податків. Мета такого заходу – ознайомлення зі 
змінами до чинного податкового законодавства, що вступили в дію з 1 січня 2017 року.

У райдержадміністрації

Державні кошти освоєно
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29 січня. Тривалість дня – 9.04. Схід – 7.39. Захід – 16.41.

ВирокЧортківщина в соцмережах

Знай наших, Тернопільщино!
Втішні та гордовиті новини вмістила сторін-

ка «Освіта Чорткова» у мережі Facebook. «Вітає-
мо найкращих математиків Чорткова, які здобули 
І місце в обласному етапі облімпіади, – йдеться в 
повідомленні, – Назара Дереворіза, учня 10 кла-
су Чортківської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 7 (вчи-
тель В.Скриник); Миколу Гальтюка, учня 9 класу 
Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича (вчитель 
Я.Дригуш)». І майже одразу – наступна втіха: «Учні 
Чорткова знову серед найкращих. Вітаємо з перемо-
гою в обласному етапі олімпіади з німецької мови 
(Диплом І ступеня) Соломію Федорейко, ученицю 9 
класу Чортківської гімназії імені М.Шашкевича, та 
її вчителя Н.Коваль».

Відгорнімо фіранку часу

До такої дії спонукує вміщена на сторінці «Ти-
повий Чортків» мережі Facebook давня-давня світ-
лина, до слова, направду ексклюзив, бо досі щось 
подібне не надибувалося в соцмережах. Почасти 
то ще й фотозагадка, адже одразу трудно упізнати 
сучасне середмістя Чорткова з його старовинними, 
неповторюваними один в одному навіть в плані де-
талей будинками. Вдивімось: це – сучасна вулиця 
Шевченка, найцентральніша. Серце Чорткова.

Від 12-ти родин – до 4,5 тисяч мешканців
Гадаєте, таке неможливе? От і ні: інформацію ви-

сотувано зі сайту Заводської громади, що злучила в 
єдине ціле смт Заводське та сусіднє с. Угринь. Там 
же, на web-сайті, прочитуємо в історичній довідці, 
що в не такому вже й далекому минулому – при-
наймні, менш як сто літ тому, до початку Другої 
світової, на хуторі Липники, де на початку 80-х 
прописалось селище цукроварів Заводське, колись 
мешкало всього-навсього 12 родин. Нині ж, за да-
ними паспорта громади, на її території налічується 
щось близько чотирьох з половиною тисяч жителів. 
Не зайве нагадати, що громада в числі 25 інших в 
Україні отримала підтримку проекту (DOBRE) – це 
п’ятирічна програма USAID, Агентства США з між-
народного розвитку.

Освідчення в любові
«Друзі, а ви знали? Чортків посів третє місце у 

топ-60 найцікавіших куточків України! Місто без 
перебільшення неповторно красиве за будь-якої 
пори року… Чортків оспіваний у піснях і легендах, 
поемах і віршах. Це місто надії і краси, що нагадує 
розгорнуту книгу, яку хочеться читати і перечитува-
ти знову і знову…» – так презентує Чортків у групі 
«Наш Чортків» на Однокласниках ЖК «Золота під-
кова». Загалом ця група наразі лучить в своєму єстві 
майже 400 учасників, залюблених у давнє-юне місто 
над Серетом, котрі урізноманітнюють її аж 54-ма 
темами.

Персоналії творять Україну
А чи знаєте ви, що відомий український історик, 

доктор історичних наук, професор, автор числен-
них наукових розвідок, десятків книг, монографій 
з політичної історії України XX століття, історії 
комуністичного тоталітаризму, життєписів бага-
тьох діячів тієї епохи, директор Державної науко-
вої установи «Енциклопедичне видавництво» Юрій 
Шаповал народився в с. Пробіжна на Чортківщині? 
Зазирніть до Вікіпедії й вочевидь у цьому переко-
наєтесь.

 
Крига скресла

Таку втішну вість голосить на своїй сторінці у 
Facebook громадський активіст і наш дописувач 
Олександр Казьва: «Багатостраждальний парк Не-
бесної Сотні, забалаканий попередньою міською 
владою узгодженнями-погодженнями «відпові-
дальних осіб», до яких не змогли дійти «зацікав-
лені» сторони ані в 2014-му, ані в 2015-му, через 
відсутність головного – бажання, політичної волі, 
ледь не потонув у «морі» багатослів`я, формальної 
та термінологічної фразеології. Зараз, схоже, крига 
скресла…». Нагадаємо: парк мав би «прописатися» 
у верхньому, найбільш заселеному мікрорайоні міс-
та. А оптимізм вселило обговорення цього питання 
минулого вівторка представниками депутатського 
активу та громадської думки в кабінеті й під очіль-
ництвом Чортківського міського голови.

Прочитувала Анна БЛАЖЕНКО

З`явилася нова категорія дітей – діти заробітчан, 
які виховуються самі по собі. Нині школярами стали 
діти тих батьків, які виховувалися в період перебудови, 
руйнування Радянського Союзу і його ідеалів. Саме 
тоді розпочалися «доларові» поїздки, з`явився культ 
валюти. Негативізм цієї пори закладений у сучасних 
дітях. Винятком є ті, котрі зростають у сім`ях, де за-
вжди, незважаючи на економічну скруту, культивува-
лися традиції та цінності. Колись не було очевидного 
майнового статусного розшарування. А сьогодні діти, 
приходячи у вересні до школи, діляться враженнями 
про літо (що декотрих ставить у незручність): один 
відпочивав у Еміратах, другий був у круїзі Європою, 
інший – в Єгипті, а хтось – у бабусі корів пас (власне 
йому й незручно). «Багачі» скоса з іронією погляда-
ють на таких. Колись, бувало, повернувшись зі села, 
розповідали цікаві пригоди – їм заздрили ровесники-
міщани. А ще на уроці писали твір «Як провели літні 
канікули у селі» й з нетерпінням ждали наступного 
літа, щоб знову зустрітись із своїми сільськими ровес-
никами…

Сьогодні є елітні класи, де навчаються учні із за-
можних родин. Якщо в такий клас потрапляє дитина із 
малозабезпеченої сім`ї, то їй дуже важко, навіть якщо 
навчається добре. На жаль, у нас орієнтуються на за-
хідні ідеали: кар’єра, гроші, досягнення. Раніше учні 
мріяли бути вчителем, лікарем; хлопці – космонавтом, 
пожежником… А тепер сучасних дітей манять професії 
банкіра, фотомоделі. Нічого поганого в тому, що лю-
дина хоче жити в достатку, немає, але це не повинно 
бути метою всього життя.

Якщо батьки належним чином виховують дитину, 
наголошуючи: праця – передусім, то вона не комп-
лексуватиме, що допомагала бабусі, а пишатиметься.

Колись до клубу на вечірній сеанс дівчата-школяр-
ки не насмілювалися піти. А сьогодні нічні клуби для 

15-, 16-ти-літніх підлітків – місце розваги. «Мамо, я 
йду трохи віддихну в нічному клубі», – звертається 
16—ти-літній Сашко до матері. – «Іди, іди, синочку, 
відпочинь»... А завтра йому на навчання, бо то навіть 
не вихідні. І стається непередбачуване... Та батьки сво-
єї вини не визнають. Про цю трагедію я прочитала в 
газеті «Нова тернопільська». Є непоодинокі випадки, 
коли підлітки повертаються вдосвіта із нічних клубів 
п’яними чи напідпитку. Вони навіть тротуаром не 
йдуть, а посередині дороги. Їх збиває автомобіль. На 
жаль, були і смертельні випадки. Хто винен? Водій. Я 
не захищаю водіїв; з них також вина не знімається, та 
є різні дорожні ситуації: туман, сльота… Й ось, звідки 
не візьмись, перед автівкою –  постать п`яного. В чому 
корінь зла? Чому ніхто навіть не заїкнеться, що осно-
вними винуватцями тут є батьки, бо дозволяють своїм 
«чадам» відвідувати нічні розважальні заклади, яких ой 
як багато намножилось?!

Батьки часто скаржаться: «Я йому небо прихиляю, 
а він мене не слухає»... Є в народі поговірка: «Люби 
дитину, як душу, а тряси, як грушу» (тряси не в зна-
ченні – бий). Важливо знайти спільну мову з дитиною 
в будь-якій ситуації. До прикладу, просить допомогти 
їй написати твір, то слід разом обговорити тему, ді-
брати літературу, перечитати її разом. Тоді нехай сама 
пише твір, а ви перевірте. До слова, є притча про те, як 
султанові наснилося, що в нього випали всі зуби. Яс-
новидці розтлумачували його сон. Один сказав: «Мушу 
вас засмутити, бо всі ваші рідні помруть». Зі злості 
султан наказав його стратити. Інший пояснив так: «О 
вельмишановний, хочу втішити вас, бо ви переживете 
всю свою родину». І султан його винагородив.

Дитині треба вірити і довіряти, вивчати її особис-
тість і на кожному кроці підкреслювати, що вона та 
її справи є важливими для вас;  дайте їй змогу роби-
ти власний вибір, ухвалювати власні рішення і брати 
на себе відповідальність. Не купуйте дорогі речі лише 
тому, що вона на відмінно навчається, не платіть ди-
тині за успіх – це антипедагогічно. 

Марія ПОЖАРНЮК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу», 

с. Кривеньке  

Рипнули двері й до хати зайшов новоспечений та-
тусь; він глянув на товариство й хмикнув: «Бачу, 
Надю, твої хлопці не дуже радіють мені». Жінка роз-
вела руками: «Вони просто ще не звикли, зовсім тебе 
не знають».

Проте з роками стосунки дітей з дядьком Геною не 
покращились; просто навчилися співіснувати під од-
ним дахом. Чоловік часом випивав, однак дітей не об-
ражав, а казав: «Не я породив, не мені карати». За-
робляв тим, що таксував на стареньких «Жигулях» або 
їздив на заробітки до Польщі. 

Коли хлопці повиростали, стосунки їх практично 
припинилися. Роман одружився та оселився з дружи-
ною в сусідньому райцентрі: винаймали житло та рос-
тили двоє дітей. Аж раптом на початку літа 2015-го Ро-
ману зателефонував вітчим і попросив дозволу трохи 
пожити у них: мовляв, посварився з твоєю матір’ю, не 
ночувати ж у полі. 

Невдовзі дружина молодика зібралася у справах до 
батьків, залишивши на чоловіка малих. Поки він роз-
думував, як дати собі раду, зателефонувала мати. Пого-
моніли про різне-всяке, аж бабця запитала про онуків. 
– «Та от збираю на вулицю гуляти», – відповів син. 
– «А де жінка?» – здивувалася старенька. – «Поїхала 
до батьків», – пояснив і не витримав, пожалівся, що 
залишила на нього дітей. – «То привозь їх до мене», – 
втішно запропонувала бабця. 

Роману не потрібно було пропонувати двічі; вже за 
годину він з дітьми стояв на рідному подвір’ї. Обцілу-
вавши дітлашню, бабуся завела їх у садок на малину. 
Жалілася синові на чоловіка, мовляв, часто п’є, ча-
сом навіть вдома не ночує. «Жени його», – жорстко 
порадив син і поспішив на автобус. Коли під’їжджав 
додому, зателефонував товариш (такий же необтяже-
ний роботою), трохи старший Павло. Запропонував 
порибалити. Новоспечений кавалер охоче погодився. 
Зустрілися вже на березі річки. Сиділи, пили пиво, го-
моніли, й тут Романові зателефонував вітчим: «Ти де? 
Я дещо прихопив, але одному пити не хочеться». – 
«То ми зараз допоможемо», – охоче гмикнув пасинок. 
– «Ходімо, дядько пляшку купив», – пояснив товари-
шеві. Та поки вони прийшли, старий уже відкоркував 
оковиту. Пляшка швидко спорожніла, і вітчим сходив 
за другою. Сп’янілий дядько почав повчати Романа. 
Пасинок образився: «Ти мені ніхто, закрийся і сиди 
мовчки!». – «Я тобі зараз покажу – ніхто!» – огризнув-

ся Генка і замахнувся на господаря. Роман ногою ви-
бив з-під нього стілець. Дядько впав, але продовжував 
ображати. Роман ніби здичавів і накинувся на старого 
– бив ногами й кулаками. Закривавлений дядько кли-
кав на допомогу та рачки поповз до вхідних дверей, але 
молодик затягнув його назад до кімнати і знову бив… 
Не витримавши, Павло відтягнув друга від старого та 
запропонував прогулятися. За кілька годин повернули-
ся; Генка лежав біля входу, зрідка стогнучи. Роман ще 
пару разів ударив його ногою у голову та груди й сів із 
другом допивати оковиту; потім полягали спати. Але 
сон тікав від пасинка. Він сів на ліжку, подивився у 
коридор, де на брудній підлозі лежав уже напівживий 
чолов’яга. «Давай винесемо його в літню кухню, а то 
ще вночі заріже нас», – запропонував Павлові. Коли 
вийшли надвір, гість покосився на дядька і здригнувся: 
все обличчя й тулуб у нього були закривавлені, одне 
око перетворилось на величезний синець, а друге ди-
вилося просто на нього. Павло здригнувся і ледь не ви-
пустив тіло. Уранці протверезілий господар підхопився 
і подався до кухні, та вітчим уже охолов.

Навіть не змивши крові з рук, друзяки сіли сніда-
ти. «Його треба десь сховати», – запропонував Роман. 
Гість кивнув на знак згоди. По обіді вийшли на город 
і почали рити яму, а щоб дарма не працювати, Роман 
над могилою встановив вбиральню. Відтак поїхали у 
містечко, де намагалися продати стареньке авто жерт-
ви, та чоловік, якому запропонували «Жигулі», знав 
потерпілого й одразу ж звернувся до дружини: чи не 
матиме він проблем, якщо купить машину Геннадія 
та ще й без документів? На той час за заявою жінки 
поліція шукала зниклого безвісти Геннадія. Ясна річ, 
слідчих одразу зацікавив новенький туалет, до того ж 
на горищі знайшли документи на «Жигулі».

У суді 26-річний пасинок вини не визнав, повто-
рюючи: «Я не думав, що побої можуть призвести до 
смерті». Однак висновки судмедекспертизи свідчили 
саме про намір позбавити життя. Тим паче, що він за-
певняв: «П’яним я не був». 

Отож, вироком Чортківського районного суду Рома-
на засуджено до 12 років позбавлення волі, а Павло за 
приховування тяжкого злочину наступні 2 роки прове-
де за гратами. Апеляційний суд Тернопільської області 
відхилив скаргу небезпечного злочинця.

Марина КРИНИЦЯ, 
тижневик «Номер один»

Замість пам’ятника – туалет 
спорудив на Чортківщині пасинок, 

ховаючи сліди вбивства
… Роман зненавидів вітчима навіть не з першого погляду, а з першої посмішки матері, коли та оголосила 

дітям, що відтепер у них буде справжній татко. Сини похмуро дивилися на неї, не розділяючи її оптимізму. 
Старший, Славко, автоматично почухав брову, що колись розбив, ударившись об кут шафи, відкинутий 
ударом міцної батьківської руки. Брова давно загоїлася, а от звичка залишилась: коли хлопчині щось не по-
добалось, він одразу торкався шраму. Менший, Ромко, так похмуро подивився з-під лоба на матір, що та 
зніяковіла і замовкла. 

Мораль

Діти ХХІ століття
Давно минулися ті часи, коли учням було заборонено 

ходити на вечірні сеанси до клубу, коли діти з міста 
гордилися перед своїми однокласниками, приїжджаючи 
після літніх канікул, проведених у бабусі, де випасали 
корів.

Діти ХХІ століття. Які вони?
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Відповідальний секретар Державної міжвідомчої 
комісії С.Шеремета у листі за № К-1-17/19 від 4 лип-
ня 2008 р. на моє ім`я писав: «На прохання Україн-
ського інституту національної пам`яті Державна між-
відомча комісія розглянула Ваше звернення стосовно 
встановлення місць поховання УСС та в`язнів Чорт-
ківської тюрми й інформує про наступне.

... 2. На ймовірному місці поховання в`язнів 
Чортківської тюрми, у полі поблизу траси Терно-
піль – Чернівці, у 1992 та 1993 роках здійснювалися 
безсистемні пошукові роботи за допомогою важкої 
техніки, проте місце поховання не було знайдено. 

Під час планових досліджень у 2007 році встанов-
лено, що через велику площу (200 га) поля, на якому 
ймовірно знаходилося поховання, його встановлення 
потребує широкомасштабних польових досліджень із 
залученням великих людських та фінансових ресур-
сів. Поновлення робіт із встановлення місць похо-
вання можливе у разі з`ясування нових обставин у 
цій справі, які дозволять максимально локалізувати 
територію пошуків».

Проте тоді не було ще того, що стало відомим у 
грудні 2012 року, коли я прочитав у Літописі УПА 
(Торонто, 1995), том 24, с. 84, 88, 89:

«Про обставини смерті 52-ох українських 
політв`язнів, розстріляних дня 27. ХІ. 1942 на полі 
Чортків-Ягольниця (Західна Україна), містимо зізна-
ння очевидців.

В`язень, що вернув(ся) тепер із Чортківської тюр-
ми і був присутній при підготовці до екзекуції (він 
користувався більшою свободою рухів, бо сидів за 

посполитий (п)роступок), передає наступне:
«Дня 24. ХІ. год. 11 перед полуднем прийшов до 

камери ключник Савчинський – поляк зі с. Кали-
нівки, п. Чортків і заявив, щоб за п`ять хвилин було 
готових відійти до праці 10 чоловік. По хвилині, як 
повернувся ключник, зголосилось ще п`ятеро охот-
ників, разом – 15 осіб.

Зголошені до праці 
з`їли обід на коридо-
рі, і незадовго при-
їхало вантажне авто і 
повезло їх на означе-
не місце (шлях Чорт-
ків-Ягольниця Нова). 
На подвір`ю бувшої 
польської порохівні їх 
виладували і пігнали 
копати яму у віддалі 
250 метрів від гостин-
ця. Яму копали 6 ме-
трів довгу, 3 широку і 
4 глибоку. Цією під-
готовчою акцією кер-
мувало Чортківське 
гестапо. Про акцію 
розстрілу знали всі 

політв`язні, але думали, що акція буде спрямована 
проти жидів. 

27. ХІ. год. 11, перед полуднем, на в`язничному 
подвір’ї з’явився спецвідділ гештапо в числі 5 осіб. У 
тій хвилі почали виводити в`язнів з другого поверху і 
всаджувати до критого авта й повезли на місце роз-
стрілу. Крита автомашина їхала вперед, а вслід за нею 
спецвідділ у віддалі 10 метрів. О год 13.30 цей відділ 
вернувся по решту в`язнів, котрих також повезли на 
місце страти. При всаджуванні на авто відбирали від 
в`язнів теплий одяг, як пальта, куртки і все це скла-
дали під в`язничний мур. Тільки священикові позво-
лили всісти на авто в пальто. Частина в`язнів, всіда-
ючи на авто, була цілком зрівноважена та задержала 
горду поставу в відношенні до німців, кидаючи в їх 
сторону якісь слова (що говорили, очевидець не чув, 
бо перешкоджував гуркіт моторів). Деякі з в`язнів 
були дуже прибиті. Скоро авто вернулося і з нього 
вивантажили чоботи, черевики й убрання розстріля-
них. Відтак забрали на авто тих, що копали яму, і 
привезли їх засипати. Яма була вже злегка заличкова-

на, тільки в одному розі ями виглядав закривавлений 
череп. Крім того на снігу в поблизу ями лежав лист, 
калоші і синя мазепинка. Коли один із в`язнів підняв 
все те, то німак, який пильнував цієї роботи, наказав 
кинути все це в яму і пригорнути землею. Пригорта-
ючи, закидували яму великим камінням і відламками 
бомб, а зверху поклали величезні шини. Знайдено та-
кож поблизу ями чотири луски, проміру 6,35, якими 
дострілювало в`язнів (розстрілювано з кулемета)».

Другий очевидець подає, що «...при виконуванні 
розстрілу німці обставили дорогу і завертали прохо-
дячих у віддалі півтора кілометра від місця екзекуції. 
Однак очевидець вилегітимувався, що має важливі 

урядові справи, і тюрем-
ник пропустив його, але 
коло 50 метрів від міс-
ця ро(з)стрілу задержав 
його гештапівець і нака-
зав минути заборонену 
полосу. Коли проїжджа-
ючий був у такій близь-
кій віддалі, побачив 
над’їжджаючі закриті 
авта, котрі зупинилися 
над ямою і зараз висіла 
групи людей. Всі в`язні 
були босі і тільки в со-
рочках. Зараз під`їхало 
авто з кулеметом і за-
раз посипалися стріли 
по стоячих над ямою. 
Дехто впав відразу до 
ями, а інші повалились 
на сніг. Все затихло. Не 
було чути ні стогону, ні 

крику, тільки лунали револьверові стріли, котрими 
добивали жертви».

Зараз добре видно порохівню (залишки складів бо-
єприпасів 1, 2, 3, 4. Видно впадину на полі (5). Хтоз-
на, може це – могила, може – воронка від бомби, 
а може – яма від важкої техніки. Але логічно одне: 
якщо вірити написаному, то яму закидували вели-
кими шинами (металеві балки – Ю.М.). Це все було 
з підірваних складів боєприпасів, то яму далеко від 
порохівні не копали (280 м – 250 м = 30 м. Зви-
чайно, це відносно). Проте не 200 гектарів, це вже 
локалізована територія. Потрібно шукати. Тому про-
довжуватимемо. А що скаже влада? Можливо, хтось 
має інші судження?

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
член Національної спілки краєзнавців

Юрій  КРИВИЙ, 
депутат Чортківської міської ради

Майже 100  років тому 
(29 січня 1918 р.) біля за-
лізничної станції Крути, 
що між Бахмачем і Ні-
жином, зійшлися в не-
рівному бою 5-тисячний 
загін  військ більшо-
вицької Росії та захис-
ники УНР – не більше 
п’яти сотень воїнів, в 
основному студентів і 
двадцяти старшин.

    Історичні дослі-
дження засвідчують, що 
бій тривав шість годин. 
Завдяки героїчним зу-
силлям молодих і зовсім 

юних українців російський наступ вдалося стримати 
на чотири дні. В історичному есе  «Крути. Народини 
нового українця» Євген Маланюк стверджував, що 

під Крутами зародився новий тип українця – актив-
ного та свідомого борця за незалежність України. 

Нині нерідко можна почути, що вони були жерт-
вами невдалої, короткозорої політики державних му-
жів, які взялися за кормило влади, не маючи до того 
жодних здібностей. Та вони не є жертвами  – понад 
триста українських юнаків-добровольців, вчорашніх 
студентів та гімназистів, які закрили своїми грудьми 
Україну, не можуть бути жертвами. Бо ж що рушило 
їх у крутянський сніг під кулі та багнети безжального 
ворога? Чи ж хто платив їм, а чи  змушував силою іти 
на вірну погибель? Вони пішли в цей свій перший та 
останній бій, добре розуміючи, що не повернуться 
назад, але для них і не було дороги назад. Бо вони 
як перші українські кіборги, як перші паростки про-
будженої нації, що здригнулась, дізнавшись про їх 
подвиг, і завстидалась сама себе. Бо нація «сиділа по 
теплих хатах», коли молоді лицарі падали в скривав-
лений сніг. 

   29 січня – це день  нагадування  нашим ниніш-

нім  політикам, що за недооцінку Російської імперії 
доводиться платити людськими життями. Бо ж і сьо-
годні наші бійці, як і тоді молоді крутівці, не зва-
жають, що сили є нерівними. Але саме завдяки їм, 
їхній вірі у святість справи Україна вистояла, продо-
вжує стояти і доводити свою правду. А ця правда в 
тому, що народ України любить свою країну. Своєю 
кров’ю, своєю працею і жертовністю він прагне до 
життя і благополуччя. А українська молодь завжди 
доказує, що готова платити кров’ю за свою мрію – 
жити у вільній країні. І тоді, і зараз – це є головним 
доказом, доказом самим собі та й усім іншим – силь-
нішим, хитрішим і спритнішим.

 Саме тому цей, майже столітньої давності, бій не 
може залишитися в забутті, бо він як правда, яку не-
можливо ані заховати, ані спотворити, хіба лише на 
короткий час і лише під дією великого страху. Коли 
страх минає, правда відкривається знову. Вона ж бо 
як світло, від якого втікає всяка темрява. Цей день 
назавжди залишиться в пам’яті як день подвигу та 
прикладу для нинішніх і майбутніх поколінь, день 
надії та любові до своєї Вітчизни, день пам’яті Героїв 
Крут.

Василь ПАНАСЮК, 
викладач Чортківського державного 

медичного коледжу

Ми повинні їх знайти
Вщанування пам`яті 52-х наших краян, розстріляних у листопаді 1942-го в полях під Ягільницею, 

– ця тема вже не рік й не два мусується поміж громадськості та в ЗМІ. Пошуки їх поховань 
тривають і тривають... Неабияку діяльну активність у тих пошуках раз у раз проявляє позаштатний 
автор районки Ю.Макотерський. І ось – його новий допис.

Герої Крут – перші українські кіборги 
Офіційно День пам’яті Героїв Крут відзначається в Україні з 2007 року на виконання Указу 

Президента України за № 15/07 від 15 лютого 2007 року.
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31 січня. Тривалість дня – 9.13. Схід – 7.35. Захід – 16.48. Іменини святкують Афанасій, Кирило

Нові обряди

Враження

На урочисту частину зібралося близь-
ко 800 гостей, серед запрошених були і 
голова районної ради Віктор Шепета, 
міський голова Володимир Шматько, го-
лова обласної ради Віктор Овчарук, де-
путат обласної ради Василь Вислоцький 
з дружиною, директор Чортківського гу-
манітарно-педагогічного коледжу Роман 
Пахолок, директор Чортківського РКБК 
ім. К.Рубчакової Йосифа Овод, депутат 
міської ради Наталія Великоборець. Очо-
лив делегацію єпарх Бучацький Владика 
Дмитро Григорак.

Відкриваючи урочисту програму, усіх 
присутніх привітав Предстоятель УГКЦ 
Блаженніший Святослав. У своєму слові 
Він зазначив: «Наша Різдвяна просфора 
сьогодні зібрала, можливо, вдвічі більше 
людей, ніж минулого року. Ми маємо на-
багато більше за що Богу дякувати, ніж 
уявляємо. Дякую усім вам, що не погор-
дували нашим запрошенням. Бажаю вам 
ще веселих свят, благословенного Ново-
го Року для ваших рідних, близьких та 
сімей. Дякую вам за те, що ми разом з 
вами є добрими друзями», – наголосив 
Патріарх.

Гості разом із Блаженнішим Святосла-
вом помолилися і за тих, хто сьогодні не 
має можливості сісти за святу різдвяну ве-

черю – за наших переселенців, за людей, 
які опинилися у пастці на окупованих 
територіях, у Криму, за тих, які, можли-
во, святкують це Різдво і початок нового 
року в зоні розмежування. «Згадуємо всіх 
тих, кому сьогодні важко. Згадуємо, аби 
і з ними поділитися різдвяною радістю і 
вірою в те, що цей рік буде кращий, ніж 
той, що минув», – сказав  Глава УГКЦ.

За його словами, 2016 рік був роком, 
коли ми згадували 25 років відновлення 
Незалежності нашої держави. Ми також 
мусимо подякувати Господу Богу за ще 
одну подію, яка чомусь мало прозвуча-
ла в інформаційному просторі. 25 років 
тому розвалилася новітня тюрма народів 
– Радянський Союз. І ми сьогодні маємо 
багато різних іноземних дипломатичних 
представників, які цими днями відзнача-
ють 25 років встановлення дипломатич-
них відносин з Україною. «Тому, панове 
посли, сердечно дякую за вашу присут-
ність між нами і за все те добре, що наша 
Церква могла зробити і далі робить, аби 
Україна в міжнародному вимірі заговори-
ла голосно в ім’я свого народу», – сказав 
господар вечора.

Опісля Глава УГКЦ уділив усім благо-
словення та запросив до ділення просфо-
рою та колядування. 

Це був особливий вечір. Для кожного 
з присутніх спільна трапеза – це приклад 
уміти ділитися, приклад чути інших, при-
клад розуміти проблеми інших. Патріарх 
підійшов до кожного, уділив всім своє 
благословення – усьому українському 
народові. Подячну просфору супрово-
джувала неперевершеним співом колядок 
Національна капела бандуристів України 
ім. Г.Майбороди.

        Тетяна ЯБЛОНЬ, 
керуючий справами  

районної ради, член НСЖУ

Минулої п`ятниці культуральна роди-
на району (таке означення – авторське, 
належить її ж очільниці – начальникові 
відділу культури, туризму, національ-
ностей та релігій РДА Галині Чайків-
ській, до того ж – надто влучне) вперше 
влаштувала таке помітне своєю надпо-
тужною енергетикою дійство – вшану-
вання ветеранів праці галузі культури. 
Наступного ж дня по Водохрещі, аби, 
подібно до відчайдухів, котрі ще вчора 
пірнали в йорданську водицю, й собі 
пірнути, заглибитись, в сокровенні, 
правічні традиції роду й народу.

Яких лиш колядок не виспівано 
впродовж тих двох годин у всуціль ро-
динному колі! Здійнята захопленими 
вигуками «браво!» злинула акапельно, 
неначе аж срібним триголоссям (ви-
конувана вокалістами Людмилою і 
Юрієм Майданиками, Олександрою 
Кашубою), осяяна світлом та святістю, 
– «Ой рано-раненько радуйся, зем-
ленько, Христос народився!..». А гості 
й господарі знай видобували та й видо-
бували десь зі сховку-куферка все нові 
перлини народного фольклору…

На господі спершу ґаздували, як і го-
диться, практикантка – студентка 3-го 
курсу Теребовлянського ВУК Іванна 
Дерев’янко та директор ЦРБ Оксана 
Колівошко. Відтак роль господині впев-
нено перебрала Галина Чайківська. Й 
недарма. Бо що вже сипала-пересипала 
доладними епітетами, представляючи-
поціновуючи гостей, припрошених на 
свято! Виокремлюючи роль бібліотека-
ря, смакувала словом, яке «завше було 
віще: як плуг, орало правічні перелоги 
життя і з чорноземної скиби вирос-
тали поети, наставники. І в кожного 
на душі, в часи недолі, в часи смутку 
була одна, але своя і щира молитва…». 
Незрадливо цьому слову впродовж 
чотирьох десятиліть служила колиш-
ня завідувачка бібліотеки с. Сосулівка 
Марія Гаджала, передавши свій фах 
доньці Ользі. Понад 45 літ пропрацю-

вала в галузі культури й її посестра зі с. 
Пастуше Марія Грудзінська (і її донь-
ка – завідувачка тамтешнього клубу). 
На повне півстоліття (!) затрималася в 
книгозбірні с. Пробіжна Надія Коліс-
ник – і тепер не знає, як-то має з нею 
попрощатися? Понад 40 літ праці в бі-
бліотекаря с. Ягільниця Надії Осадци, 
а нових ідей – хоч відбавляй. Направду 
патріарх ниви – бібліотекар книгозбір-
ні-філіалу с. Шульганівка Олександра 
Кучер, та ще й який: ретельний пра-
цівник і совісний наставник, ну чисто 
«ходяча енциклопедія»!

Без малого сорок літ тому почала то-
рувати стежку на неозорій ниві куль-
тури Олександра Вергун – художній 
керівник Пробіжнянського СБК. Той 
стаж врівноважується з іншим – ста-
жем дружини-соратниці директора 

тамтешнього будинку культури Богда-
на Вергуна. Яких лиш «родзинок» не 
видало «на-гора» в своєму одкровенні 
гуртові це творче подружжя митців! 
Пан Богдан щемно, зі сльозами на 
очах, ділився недавніми споминами як 
учасник АТО (сподіваємось незабаром 
подати їх окремою публікацією). А від-
так Вергуни представили свою улюбле-
ну родинну колядку.

«Я задовго сиділа на місці. А тепер 
тікаю, щоб мене старість вдома не за-
стала», – в такий спосіб виладовувала 
на люди те, що на серці, народна умі-
лиця, мисткиня-витинкарка, збирачка 
фольклору, одна з найповажніших віком 
лемкинь краю Марія Бурдяк, котра за 
станом душі теж беззаперечно лучиться 
з культуральною родиною (її соковиту 
розповідь згодом теж надрукує районка). 

Власного малюнка в тему – засніжений 
Чортків, вид на костел св. Станісла-
ва з боку вул. С.Бандери – вдарував 
Г.Чайківській художник-аматор Петро 
Захаров, теж повпред галузі культури в 
часі багатьох презентацій. Мала слово 
й майстриня вишивки, представлюва-
ної нею в різних техніках на вистав-
ках найпотужнішого штибу, народний 
умілець Марія Свістіль. Зізнавалася: 

не пам`ятає себе, 
коли б не виши-
вала, складала 
за те дяку рідній 
матері та сусідці 
в с. Шульганівка 
св. пам`яті Емілії 
Федірчик, котра 
навчила, було, ви-
шивати піввулиці. 
У контексті тієї 
сповіді й «укладе-
но» домовленість 
про започаткуван-
ня майбутніх май-
стер-класів май-
стрині з молоддю 
і всіма бажаючи-
ми в цій же залі 
книгозбірні.

Ось так, в до-
вільному, неви-
мушеному спіл-
куванні, направду 
родинному колі, 
за чаєм й тістеч-
ками, всі припро-
шені гості діста-
лися Подячних 

грамот – за вагомий внесок у розвиток 
української культури, відродження її 
духовних надбань. Сплітались воєди-
но, в гармонійне різдвяне перевесло і 
світанок, й надвечір`я. Як в повіншу-
ванні на зачин імпрези: «Хай радість 
вам сповна буде, відніметься хай сум 
і лихо, співає пісню серце стиха і доля 
в дім добром іде!». Як в тій колядці, 
котру наприкінці свята владно завела 
очільниця культуральної родини:

На Різдвяні свята всі ся радуймо,
Старі й молоді, заколядуймо:
Христос народився від Діви Марії!..

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Різдвяна просфора з Патріархом
Цьогорічне Різдво подарувало мені та, мабуть, і не тільки мені, надзвичайне відчуття свята. Особливість у тому, 

що мені випала нагода розділити радість народження Божого Сина з духовними наставниками  Української Греко-
Католицької Церкви на чолі з патріархом Святославом Шевчуком у Патріаршому соборі м. Київ та під час подячної 
просфори.

На Старий новий рік 14 січня ц. р. в Києві відбулася «Різдвяна просфора з Патріархом», під час якої Глава 
УГКЦ Блаженніший Святослав розділив радість Різдва з благодійниками, жертводавцями, друзями церкви та 
гостями Патріаршого собору Воскресіння Христового, культурними та громадськими діячами, дипломатичними 
представниками, членами Уряду, народними депутатами…

«Різдвяне надвечір`я» у плетиві доль
Коли до сповитої бентегою правічної української вишивки та атрибутами Різдва, просторої й аж посвітлілої 

читальної зали районної бібліотеки увійшов гурт колядників РКБК ім. К.Рубчакової з повіншуванням «Хай буде 
радість у вашій хаті, просим на хвилю нас прийняти», коли забриніло-задзвеніло врочисто «Добрий вечір тобі, пане 
господарю!», радо й гаряче вторене всіма, здавалось тієї миті терпкий, жаданий різдвяний дух – дух свята, що од 
віку й до віку є началом всіх начал, пройняв, заполонив все і вся надовкіл. Й від цього одразу стало щемно та со-
лодко десь на денці серця, а душа немов розчинилась на найменші згустки в тому зігріваючому теплі.
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Звичаї

Як зійде на небі яснім зірка світова,
Так прийде у світ прекрасний 
              час Христового Різдва.
Він іде до нас щорічно 
               крізь століть роки –
Урочисто і велично на усі віки...
Такі слова, мовлені ведучими Іваном 

Старовським і Соломією Хруставкою на 
зачин. 

Вокальний ансамбль «Перевесло» ви-
конав колядку «Бог предвічний». Гля-
дачі мали змогу подивитися уривок 
різдвяної сценки, де говорили зірочки, 
двоє ангеликів та пастушки (їх зіграли 
Надійка Осадца, Іра Смолик, Христина 
Бартків, Віталик Кадацький, Денис Ді-
дик). Відтак ведучі запросили до благо-
словляючого слова отця-пароха Романа 
Гончарика. Щедрі привітання громаді 
линули з уст Шульганівського сільсько-
го голови Ігоря Біловуса та депутата ра-
йонної ради Любомира Хруставки. А які 
доладні різдвяні віншування сипала в 
гурт дітвора!

Та родзинкою дійства став різдвяний 
вертеп на сучасний лад (режисер-поста-

новник Тетяна Бабій). Цар Ірод пред-
став в образі Путіна, відьма – сепара-

тистки, троє царів – американський, 
європейський і турецький. Були також 
новітні персонажі – українець, волон-
терка. А народження Божого Дитяти 
ототожнювалось зі становленням моло-
дої України, що поборює своїх ворогів. 

Своїми колядками – «Хай Ісус, Мале 
Дитя», «Моя коляда» та іншими – щиро ві-
тала залу гостя з Чернівців Наталя Бойчук. 
Різдвяні вітання підготували і вихованці 
місцевого ДНЗ «Сонечко» (вихователь Те-
тяна Зібрівська). Того дня прозвучали ко-
лядки з уст солістів Іринки Казімович, Юлії 
Сенів, Тараса Осадци, Людмили Буряк, Те-
тяни Бабій. Молодший дитячий ансамбль 
«Дзвіночок» виконав колядку «Старий рік 
минає», а пісню «Мирне Різдво» – ансамбль 
«Крига» (старшої групи дітей). Багатством 
колядок, як і очікувалось, потішив ансамбль 
«Перевесло»: «Спас народився», «Пане гос-
подарю», «А в Україні Різдво» та інші.

Директор СБК Ганна Прондюк дяку-
вала всій громаді за участь в дійстві, а 
власнику ПАП «Довіра» Олегу Войци-
шину, в. о. директора підприємства На-
талії Бойчук за благодійність і спонсор-
ську допомогу, війтові Ігорю Біловусу 
– за підтримку та розуміння.

Олександра КУЧЕР, 
бібліотекар с. Шульганівка

«Хай Різдво Христове нас благослов-
ляє» – такою колядою у виконанні 
сільського хору почалося різдвяно-
новорічне дійство. На зміну дорос-
лому лине колядка у виконанні хору 
дзвінкоголосої малечі середньої школи 
під орудою Андрія Ковпака. Поблаго-
словив наше дійство парох села отець 
Зеновій, побажавши всім, щоби дух 

Різдва, що витає над Україною, разом 
із голосною колядою приніс до кожної 
оселі Божу ласку, Христове благосло-
вення та заступництво Божої Матері. 
Добра, злагоди, миру, добрих доробків 
побажав односельчанам наймолодший 
сільський голова Назар Костецький.

На Донбасі білії ночі,
Рвуться снаряди, аж сліпить очі...

Не у Франції, не в Аргентині,
А на стражденній Україні…
Ці рядки, прочитані Андрієм Яніць-

ким, нагадали нам про тих земляків, 
які в окопах святкували Різдво Христо-
ве, захищаючи наш спокій. 

Та яких тільки колядок не звучало! 
Це й давно забуті старі, й зовсім сучас-
ні у виконанні Віталіни та Валентина 

Баранюків «Через гори, через доли». 
Пісня про Новий рік, представлена 
Іриною Бейко та Настею Снігур. Гарне 
віншування прочитала Тетяна Кіндрат. 
Колядували учасники, підспівували 
всі присутні. І хоч дійство тривало до-
вгенько, і дехто з глядачів вже притан-
цьовував на морозі, та ніхто не зби-
рався розходитись. Всі пригощалися 

гарячим чаєм і солодкими смаколика-
ми. Святкового настрою надавали різд-
вяна шопка, гарно прибрана ялинка і 
казково оздоблені гірляндами дерева.

Завершилося свято спільною коля-
дою дорослих і малечі «Бог ся рождає», 
а господар свята, Богдан Вергун, засіяв 
всіх зерном: на здоров`я, щастя, доста-
ток і довгий вік.

Хай минають біди,
Хай прийдуть гаразди!
Христос ся рождає!
До наступного Різдва!

Олександра ВЕРГУН, 
художній керівник Пробіжнянського СБК

Фото Василя ВЕРЛЯ

Дійство відбувалося біля пам’ятника 
Святого Франциска, що знаходиться на 
території монастиря Різдва Пресвятої 
Богородиці Чину Братів Менших Фран-
цисканців УГКЦ. У цьому конкурсі взя-
ло участь 9 вертепів із міста Тернополя 
і його околиць. За оцінками журі вертеп 
села Базар отримав перше місце. Всі учас-
ники не стримували емоцій від радості.

Щиру вдячність висловлюємо нашо-
му отцю Ігорю Ракочому, настоятелю 
церкви Покрови Пресвятої Богороди-
ці с. Базар, за організацію поїздки та 
її фінансування. Велика подяка парафії 
Святого апостола Петра за частуван-
ня, що відбувалися під час проведення 
фестивалю. Особлива подяка Третьому 
Чину Святого Франциска за організа-
цію смачного обіду, гостинний і те-
плий прийом усіх учасників.

Нехай воздасться вам сторицею за 
добре діло!

Наталія ГЛОДАН, 
директор СБК с. Базар

Фото автора

Колядуєм і щедруєм, ми Різдво віншуєм
Дійство під такою назвою відбувалось у вщерть виповненому Шульганівському будину культури, де глядачів 

зібралося півтораста осіб, а самих учасників було понад п`ятдесятеро!

Раділи люди, шопка сіяла,
коли рідна Пробіжна колядувала
Вже другий рік поспіль веселою колядою біля шопки зустрічають пробіжнянці 

різдвяні свята. І саме в ці дні відчувається спорідненість душ кожного з нас. Бо та 
радість, яку дарує нам новонароджений Ісус, робить нас добрішими, щирішими і 
дарує надію на мир у нашій Україні.

Знай наших!

Базарський вертеп – найкращий в області
15 січня цього року в Тернополі при найбільшій в Україні шопці пройшов XVII фестиваль вертепів, у якому взяв 

участь і вертеп с. Базар.



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 Український корт 
09.35 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
10.45 Чоловiчий клуб 
11.15 Спорт. Тиждень 
11.50 Орегонський путiвник 
12.20 Суспiльний 
унiверситет 
13.15 Борхес 
14.00 Д/ф «Українська 
революцiя» 
15.30 Фольк-music 
16.40 Т/с «Анна Пiль» 
17.30 Твiй дiм-2 
17.50 Вiкно в Америку 
18.20, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.20 Перша шпальта 
19.55 Вересень 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.35 Обличчя вiйни 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 
02.10 Т/с «Царiвна» 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30, 12.25 «Спецiальний 
випуск. Вечiрнiй квартал» 
12.20 «Налаштування 
нових параметрiв 
супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 шляхом 
пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A «Sirius 
4» 
12.45 Х/ф «Чоловiча 
iнтуїцiя» 
14.50 «Вечiрнiй квартал» 
17.15 Т/с «Кохання 
проти долi» 
20.15 Х/ф «Коломбiана» 
22.10 «Свiт навиворiт - 8» 
23.10, 02.55 Т/с «Шерлок - 
3 (3): Його остання клятва» 
01.00 «Свiтське життя. 
Новорiчний карнавал-2017» 

ІНТЕР
05.05, 20.00, 01.20 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20, 13.30 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Вузький 
мiст» 
15.15 «Чекай на мене» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Райськi яблучка. 
Життя триває» 
23.40 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» 16+ 
02.10 Х/ф «Мiський 
романс» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Загубленi у часi» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Музеї» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для батькiв» 
18.20 «Кулiнарiя 
вiд Андрiя» 
18.35 «Народна 
скарбниця» 
19.30 «Учнiвський 
щоденник» 
19.45 «Просто неба» 
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 
«Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Україна на смак 
09.25 Д/ф «Жива ватра» 
10.25 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15 Нашi грошi 
14.00 Вiйна i мир 
15.30 Свiтло 
16.10 Путiвник 
прочанина 
16.25 На пам’ять 
16.40, 02.10 Т/с 
«Анна Пiль» 
17.30 Хочу бути 
17.50 М/с «Попелюшка» 
18.20, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.20 Д/ф «Простiр 
толерантностi. 
Батькiвщина в серцi» 
19.55 Слiдство. Iнфо 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.40 Мегалот 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Мiняю жiнку - 2» 
11.00, 12.20, 05.15 
«Спецiальний випуск. 
Вечiрнiй квартал» 
12.50 «Хочу у ВIА ГРУ» 
14.50 «Вечiрнiй квартал» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.15 Трилер «Ва-банк» 
22.00, 01.10 «Свiт 
навиворiт - 8» 
23.15 Т/с «Шерлок - 4» (2) 
02.15 Т/с «Шерлок - 4» (2) 
«мовою оригiналу» 

ІНТЕР
05.00, 20.00, 01.15 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20, 14.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Райськi яблучка. Життя 
триває» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
23.40 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» 16+ 
02.05 Х/ф «Камiнна душа» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Чудесний канал» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
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 «Музеї» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.20 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
18.35 «Зелений БУМ» 
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 
«Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.35, 00.55 
Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Євромакс 
08.30 «Культура i 
мистецтво» 
08.55, 17.55 «Добрi 
традицiї» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Розкiшнi 
мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00, 02.30 Легенди 
свiтової музики.Френк 
Сiнатра спiває з друзями 
14.00, 01.00 Х/ф «Боги 
рiчкового свiту» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Формула здоров’я» 
22.40, 04.00 Х/ф 
«Бунтiвник» 16+ 

ICTV
05.30 Дивитись усiм! 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Громадянська 
оборона 
11.40, 17.40 Т/с «Життя i 
пригоди Мишка 
Япончика» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
13.05 Х/ф «Змiї на борту 
лiтака» 16+ 
15.05, 16.20, 21.25 Т/с «На 
трьох» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. 
Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.00 Х/ф «Втiкач» 16+ 
01.35 Т/с «Лас-Вегас-2» 
16+ 
02.55 Стоп-10 
04.10 Студiя Вашингтон 
04.15 Факти 
04.35 Провокатор 

СТБ
07.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.15 «Моя правда» 
10.15 «МастерШеф - 2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.25 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.45 
«МастерШеф Дiти - 2» 
01.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.05 Зона ночi 
04.35, 18.00 Абзац 
05.29, 07.03 Kids Time 
05.30 М/c «Турбо» 
07.05 Т/с «Клiнiка» 16+ 
09.45 Київ вдень i вночi 
11.40 Серця трьох 
14.05 Зiрки 
пiд гiпнозом 
19.00 Хто зверху 
22.55 Т/с «Гра Престолiв» 
18+ 
01.10 Х/ф «Спуск 2» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10, 05.20 Т/с 
«Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.50 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях. 
Новий сезон 
11.30, 04.30 Реальна 
мiстика 
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 
лiкар 2» 12+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Щасливий 
квиток» 16+ 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 16+ 
03.40 Зiрковий шлях 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
08.55 «Секретнi 
матерiали» 
10.55, 19.30 Д/п 
«Помста природи» 
16.45 Х/ф «Робiн Гуд» 
(16+) 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
20.00 Х/ф «В’язень» 16+ 
21.45 Х/ф «Крокоробот» 
16+
23.20 Х/ф «Спека» 16+ 
01.10 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (2 сезон) 
02.00 Х/ф «Вiдьма» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Україна на смак 
09.25 Х/ф «Нортенгерське 
абатство» 
11.05 Д/ф «Променi 
темного простору» 
11.40 Орегонський путiвник 
12.10 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. Спорт 
13.15 Слiдство. Iнфо 
14.00 Д/ф «Василь Стус. 
Феномен суток» 
15.30 Надвечiр’я. Долi 
16.25 На пам’ять 
16.40, 02.10 Т/с 
«Анна Пiль» 
17.30 Школа Мерi Поппiнс 
17.50 М/с «Попелюшка» 
18.20, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.20 Борхес 
19.55 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.35 Обличчя вiйни 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Мiняю жiнку - 2» 
11.00, 12.20 «Спецiальний 
випуск. Вечiрнiй квартал» 
12.55 «Хочу у ВIА ГРУ» 
14.50 «Вечiрнiй квартал» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.15 Бойовик «Я, робот» 
22.20 Т/с «Шерлок - 4» (3) 
00.15 Т/с «Шерлок. Бридка 
наречена» 
02.00 Т/с «Шерлок - 4» (3) 
«мовою оригiналу»» 

ІНТЕР
05.00, 20.00, 01.20 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20, 14.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Райськi яблучка. Життя 
триває» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
23.40, 03.40 Т/с «Впiзнай 
мене, якщо зможеш» 16+ 
02.05 Х/ф «Захар Беркут» 

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 «Iз нашої вiдеотеки» 
11.45 «Зелений БУМ» 
14.00 «На часi» 
15.15 «Мандри 
Великим Лугом» 
15.30 «ПрофStyle» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Акценти тижня» 
17.40 Реклама. Анонси 
17.45 Соцiальна реклама 
18.20 «Кулiнарiя 
вiд Андрiя» 
18.35 «Мандри» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.45 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Формула здоров’я» 
08.30 «Культура i 
мистецтво» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Розкiшнi 
мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 

07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 «Справжня цiна» 
09.45 «Про кiно» 
09.55, 22.35 «Добрi 
традицiї» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Снiговики» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 «Розкiшнi мандрiвки» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Сiльський 
календар» 
22.40 Х/ф «Король Мiдас» 16+ 

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.40 Факти тижня. 100 
хвилин 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Антизомбi 
11.05, 13.15 Х/ф «Людина 
листопаду» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Х/ф 
«Згадати все!» 16+ 
16.05 Х/ф «Годзила» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «На трьох» 16+ 
22.25 Свобода слова 
00.40 Х/ф «Нiндзя: Тiнь 
сльози» 18+ 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Моя правда» 
09.40 Х/ф «На мосту» 
11.40 «Битва 
екстрасенсiв-14» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 00.30 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.50, 18.00 Абзац 
05.43, 07.29 Kids Time 
05.45 М/c «Турбо» 
07.05 М/c «Iсторiї Тома 
i Джеррi» 
07.30 Х/ф «Останнiй 
кiногерой» 16+ 
10.10 Х/ф «12 раундiв» 16+ 
12.20 Х/ф «Хiтмен» 16+ 
14.20 Любов на виживання 
19.00 Ревiзор 
21.55 Страстi за ревiзором 
00.45 Х/ф «Недитяче кiно» 
16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30 Подiї 
09.15 Зiрковий шлях. 
Новий сезон 
11.10 Х/ф «Прикмета 
на щастя» 
13.10, 15.30 Т/с «За 
законами воєнного часу» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Щасливий 
квиток» 16+ 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Смертельнi 
перегони: Iнферно» 16+ 
03.20 Зiрковий шлях 
04.30 Реальна мiстика 
05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
08.55 Х/ф «Подорож до 
центру Землi» 
10.40 «Секретнi 
матерiали» 
17.30 «Українськi сенсацiї» 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.30 Д/п «Помста 
природи» 
20.00 Х/ф «Чорна кобра» 
16+
21.45 Х/ф «Обман» 16+ 
23.35 Х/ф «Каральний 
загiн» 18+
01.15 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (2 сезон) 
02.05 Х/ф «Вишневi ночi» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Ера 
бiзнесу 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.30 Х/ф «Пiше. Мiж 
небом i землею» 
12.00 Євробачення 2017. 
Церемонiя жеребкування 
13.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
14.00 Книга.ua 
14.30 Вересень 
15.30 Театральнi сезони 
15.55 Спогади 
16.25 Мистецькi iсторiї 
16.40 Т/с «Анна Пiль» 
17.30 Хто в домi хазяїн? 
17.50 М/с «Попелюшка» 
18.20, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.20 Утеодин 
з Майклом Щуром 
19.55 Нашi грошi 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Мiняю жiнку - 2» 
11.00, 12.20, 05.10 
«Спецiальний випуск. 
Вечiрнiй квартал» 
12.55 «Хочу у ВIА ГРУ» 
14.50 «Вечiрнiй квартал» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.15 Комедiя «Отже, 
вiйна» 
22.10, 01.00 «Свiт 
навиворiт - 8» 
23.15 Т/с «Шерлок - 4» (1) 

ІНТЕР
05.10, 20.00, 01.15 
«Подробицi» 
06.00 Мультфiльм 
06.20, 14.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Райськi яблучка. Життя 
триває» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
23.40 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» 16+ 
02.00 Х/ф «Дике кохання» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Як це?» 
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, 18.20 «Кулiнарiя 
вiд Андрiя» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
14.00 «Чудесний канал» 
14.30 «Народна 
скарбниця» 
15.15 «Просто неба» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Плекайте мову» 
17.30 Д/ф « Iсторiя. 
Навiщо вона нам?» 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.35 «Вхiд у храм» 
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 
«Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Сiльський 
календар» 
08.05, 20.30 Євромакс 

08.30 «Культура i 
мистецтво» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Розкiшнi 
мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10, 21.50 «Добрi 
традицiї» 
12.15 «Твiй дiм» 
12.40 «Про кiно» 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Суперполiцейський» 
17.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
21.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Рятувальний 
модуль» 16+ 

ICTV
05.55 Дивитись усiм! 
06.30 Ранок 
у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Бiльше нiж правда 
11.05, 17.40 Т/с «Життя i 
пригоди Мишка Япончика» 
16+ 
12.00, 13.20 Х/ф «Вид на 
убивство» 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.05, 16.20, 21.25 Т/с «На 
трьох» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
23.25 Х/ф «Змiї на борту 
лiтака» 16+ 
01.20 Т/с «Лас-Вегас-2» 
16+ 

СТБ
06.30, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.15 «Моя правда» 
09.10 Х/ф «Найчарiвнiша 
та найпривабливiша» 
10.55 Х/ф «Лабiринти 
кохання» 
12.45 «МастерШеф - 2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 23.25 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.45 «МастерШеф 
Дiти - 2» 
01.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.25, 18.00 Абзац 
05.19, 07.09 Kids Time 
05.20 М/c «Турбо» 
07.10 Т/с «Клiнiка» 16+ 
09.20 Київ вдень i вночi 
11.25 Серця трьох 
14.10 Хто зверху 
19.00 Зiрки пiд гiпнозом 
22.50 Т/с 
«Гра Престолiв» 18+ 
01.00 Х/ф «Спуск» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с 
«Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зiрковий шлях. 
Новий сезон 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 
лiкар-2» 12+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Щасливий 
квиток» 16+ 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 16+ 
02.10 Х/ф «Смертельнi 
перегони: Iнферно» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 10.55 «Нове 
Шалене вiдео по-
українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
08.55, 19.30 Д/п «Помста 
природи» 
16.40 Х/ф «Загарбники: 
Генезис» 16+ 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
20.00 Х/ф «Старскi та 
Гатч» 
21.55 Х/ф «В’язень» 16+ 
23.40 Х/ф «Пулбой: 
Тамуючи лють» 16+ 
01.10 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (2 сезон) 
02.00 Х/ф «Чотири листи 
фанери» 

2 лютого. Тривалість дня – 9.19. Схід – 7.32. Захід – 16.51
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.40 Паспорт.Ua 
09.00 Свiт на смак. Д/ф 
«Легенди тофу» 
09.30 Вiзитiвка 
Полтавщини 
10.30 Д/ф «Життя i смерть 
у Гуцулiї, або про трьох 
братiв, мандрiвних музик 
i вуйка-небiжника» 
11.15 Д/ф «Євробачення. 
Дихай глибше» 
11.40 Орегонський путiвник 
12.10 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. Спорт 
13.15 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
14.00 Д/ф «Володимир 
Iвасюк. Щоб народитися 
знову» 
15.30 Вiра. Надiя. Любов 
16.25 Путiвник прочанина 
16.40 Т/с «Анна Пiль» 
17.30 Хто в домi хазяїн? 
17.50 М/с «Попелюшка» 
18.20, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 
19.25 Вiйна i мир 
20.20 Про головне 
21.50 Д/ф «ХХ сторiччя 
Кароля Войтили» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 
02.05 Музичне турне 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Мiняю жiнку - 2» 
11.00, 12.20 «Спецiальний 
випуск. Вечiрнiй квартал» 
12.55 «Хочу у ВIА ГРУ» 
14.50, 22.15, 01.50 
«Вечiрнiй квартал» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.15 «Вечiрнiй Київ» 
00.10 Бойовик «Нокаут» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.10, 12.25 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя триває» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.00 Х/ф «Альошкiна 
любов» 
01.40 Х/ф «Всього один 
поворот» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Чудесний канал» 
10.35 «Мандри» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
11.30 «Армiя нескорених» 
14.00 «Що робити?» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15, 21.15 «Думки 
вголос» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Актуальне 
iнтерв’ю» 
18.20 «Кулiнарiя 
вiд Андрiя» 
18.35 Д/ф «Будуть 
приходити люди» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Слiдства. Iнфо» 
08.10, 20.40 «Про кiно» 
08.30 «Культура i 
мистецтво» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Розкiшнi 
мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Френкi 
та Джонi одруженi» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 «Сiльський 
календар» 
21.50 «Професiйно 
про красу» 
22.35 Х/ф «Бруд» 18+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Iнсайдер 
11.05, 17.40 Т/с «Життя i 
пригоди Мишка Япончика» 16+ 
12.05, 13.20 Х/ф 
«Служителi закону» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.00, 16.20 Т/с «На трьох» 
16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.25 Х/ф «Мисливцi на 
гангстерiв» 16+ 

СТБ
09.35 Х/ф «Швидка 
допомога» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.50 Т/с 
«Коли ми вдома» 
19.50 Х/ф «Двi iсторiї 
про кохання» 
22.35 Х/ф «Наречена мого 
друга» 
01.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.50, 18.00 Абзац 
05.43, 07.00 Kids Time 
05.45 М/c «Турбо» 
07.02 Т/с «Клiнiка» 16+ 
09.05 Київ вдень i вночi 
11.10 Вiд пацанки 
до панянки 
19.00 Хто зверху 
22.45 Т/с «Гра Престолiв» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях. 
Новий сезон 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 
лiкар 2» 12+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с 
«Ляльки» 16+ 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.30 «Облом.UA.» 
08.55 Д/п «Помста 
природи» 
10.55 «Супероблом.UA.» 
16.40 Х/ф «Помста 
безоднi» 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.25 Х/ф «Справжнє 
правосуддя 2: 
Сховище» 16+ 
21.15 Х/ф «Справжнє 
правосуддя 2: Один 
пострiл - одне життя» 16+ 
23.00 Прем’єра! 
«Змiшанi єдиноборства. 
UFC.» 

УТ-1 
06.35 Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.10 Смакота 
08.35 Тепло. Ua 
09.00 М/с «Книга джунглiв» 
09.55 Хто в домi хазяїн? 
10.15 Хочу бути 
11.00 Фольк-music 
12.25 Т/с «Бiлий танець» 
16.05 Д/ф «Марко Вовчок. 
Таємнича зiрка» 
16.30 Книга.ua 
17.00 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
18.25 Чоловiчий клуб 
19.00, 22.00 Нацiональний 
вiдбiр учасника вiд 
України на Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2017» I тур 
21.00 Новини 
21.30 Мистецький пульс 
Америки 
22.45 Мегалот 
23.00 Свiт on line 
23.25, 23.50 Золотий гусак 

1+1
06.00 Комедiя «Водне 
життя» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 19.30 ТСН
11.00, 23.10 «Свiтське 
життя» 
12.00 Мелодрама «Велика 
рiзниця» 
13.45 «Голос країни-7» 
16.00, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
00.10 Комедiя 
«Пограбування 
по-англiйському» 

ІНТЕР
05.10, 10.00 Док. проект 
«В гостi до В’ячеслава 
Тихонова» 
06.15 «Мультфiльм» 
06.55, 20.00, 01.30 
«Подробицi» 
07.50 Х/ф «Поживемо-
побачимо» 
09.30 «Україна вражає» 
11.00, 02.40 Х/ф «Вони 
воювали за Батькiвщину» 
14.00, 20.30 Т/с «Чотири 
пори лiта» 16+ 
21.45 Х/ф 
«Альпiнiст» 16+ 
23.30 Х/ф «Райский 
проект» 16+ 
02.00 Док.проект «Клара 
Лучко. Три зустрiчi» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Удосвiта» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Назбиране» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Arte, viva!» 
15.30 Д/ф «Будуть 
приходити люди» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Незбагненнiсть 
фiлософiї життя» 
17.35 «Казки запорозькi 
вiд Санька Сита» 
18.00 «Театральнi сезони» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 «Про кiно» 
06.15, 11.00 «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Авторська 
теорiя» 
08.55, 19.55 «Добрi 
традицiї» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 «Слiдства. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 
11.30 «Майстер-клас 
iз Наталкою Фiцич» 

12.00 «Школа домашнього 
комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Пам’ятай 
про мене» 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Х/ф Дитяче 
кiно.»Свiтло в лiсi» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
18.50 «Професiйно 
про красу» 
19.30 У фокусi Європа 
20.10, 02.30 Легенди 
свiтової музики. 
Джеймс Браун 
21.25 Х/ф «Найстрiмкiший 
iндiан» 16+ 
23.30 Євромакс 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
06.40 Дивитись усiм! 
07.35 Краще не повторюй! 
08.35 Я зняв! Прем’єра 
10.30 Дизель-шоу. 
Дайджест 
11.25 Особливостi 
нацiональної роботи 
12.20, 13.00 Х/ф «Злива» 
16+ 
12.45 Факти. День 
14.25 Х/ф «Мисливцi 
на гангстерiв» 16+ 
16.25 Х/ф «Шакал» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Принц» 16+ 
21.55 Х/ф «Спасiння» 16+ 
23.40 Х/ф 
«Законослухняний 
громадянин» 16+ 
01.35 Т/с «Лас-Вегас-2» 
16+ 

СТБ
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 21.30 Т/с 
«Коли ми вдома» 
11.15 Х/ф «Наречена мого 
друга» 
13.20 «МастерШеф. 
Дiти - 2» 
19.00 «Євробачення-2017» 
22.30 «Євробачення-2017. 
Пiдсумки голосування» 
23.20 Х/ф «Не пiдганяй 
кохання» 
01.45 «Давай поговоримо 
про секс-3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.55 Половинки 
09.50 Ревiзор 
12.45 Страстi за ревiзором 
15.35 Х/ф «Новi пригоди 
Аладдiна» 
17.35 М/ф «Аладдiн» 
19.10 Х/ф «Мандри 
Гуллiвера» 
21.00 Х/ф «Ерагон» 
23.00 Х/ф «Спуск» 18+ 
00.50 Х/ф «Померти 
молодим» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зiрковий шлях 
09.00, 15.20 Т/с 
«Щасливий квиток» 16+ 
17.50, 19.40 Т/с «Я нiколи 
не плачу» 12+ 
22.45 Т/с «Дочки-матерi» 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
10.10 Х/ф «Помста 
безоднi» 
12.00 «Top Gear» 
13.05 Х/ф «Астероїд проти 
Землi» 16+ 
14.50 Х/ф «Абсолютний 
нуль» 16+ 
16.40 Х/ф «В iм’я короля 
- 2» 16+ 
18.15 Х/ф «В iм’я короля 
- 3» 16+ 
19.55 Х/ф «Мiцний 
горiшок» 16+ 
22.20 Х/ф «Секс заради 
виживання» 18+ 
00.10 Х/ф «Королiвство 
гладiаторiв» 18+ 
01.45 «Секретнi 
матерiали» 

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.35 На слуху 
07.05 Тепло. Ua 
07.20, 23.30 Золотий гусак 
08.15 Смакота 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 Нацiональний 
вiдбiр учасника вiд 
України на Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
«Євробачення-2017» I тур 
11.40 Спогади 
12.00 Театральнi сезони 
12.50 Мистецькi iсторiї 
13.10 Фольк-music 
14.35 Х/ф «Цiна людини» 
16.35 Твiй дiм-2 
17.00 Т/с «Епоха честi» 
20.30 Перша шпальта 
21.00, 01.20 Новини 
21.30 Спорт. Тиждень 
21.55 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.30 Китайський вiкенд. 
Д/ф «Легенди тофу» 
23.00 Свiт on line 
23.20 Територiя закону 
01.40 Д/ф «Формула життя 
Олександра Палладiна» 

1+1
06.20 Мелодрама «Велика 
рiзниця» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея 
«Лото-забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт» 
16.20 Х/ф «Екiпаж» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 7» 
23.15 Мелодрама «Пiд 
сонцем Тоскани» 
01.20 «Аргемент кiно» 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон 
13.00 Х/ф «Альпiнiст» 
(16+) 
14.50, 01.15 Х/ф «Погана 
сусiдка» 
16.50 Т/с «Сiльський 
романс» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.30 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт» 16+

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.15 «Театральнi сезони» 
11.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
14.00 «Невигаданi iсторiї» 
14.30 «Поклик таланту» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Абетка здоров’я» 
17.30 «Моя улюблена 
робота» 
18.00 «Як це?» 
18.30 «Азбука смаку» 
18.50 «Тиждень.
Крок за кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Iз нашої вiдеотеки» 

TV-4
06.00 Х/ф «Авторська 
теорiя» 
07.30 «Про кiно» 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота 
радостi життя 
09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної 
Святої Лiтургiї з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 

«Свiтло в лiсi» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Формула здоров’я» 
15.30 Євромакс 
16.00, 01.00 Легенди 
свiтової музики. 
Джеймс Браун 
17.25, 22.10 «Добрi 
традицiї» 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.45, 00.45 Мiська рада 
iнформує 
20.00 Огляд свiтових подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Космiчний 
дозор» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.50 Не дай себе 
обдурити 
09.50 Вдвiчi дешевше! 
10.45 Стоп-5 
12.35, 13.00 Х/ф 
«Спасiння» 16+ 
12.45 Факти. День 
14.25 Х/ф «Шакал» 16+ 
16.50 Х/ф «Принц» 16+ 
18.45 Факти тижня. 
100 хвилин 
20.35 Х/ф «Три дев’ятки» 
16+ 
23.00 Х/ф 
«Законослухняний 
громадянин» 16+ 
00.55 Х/ф «Тюряга» 16+ 

СТБ
06.00 «ВусоЛапоХвiст» 
07.05 «Все буде добре!» 
09.00 «Все буде 
смачно!» 
11.00 «Караоке на 
Майданi» 
12.00 «Євробачення-2017» 
15.35, 22.10 «Я соромлюсь 
свого тiла-4» 
18.00, 00.10 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
21.00 «Один за всiх» 
02.00 Профiлактика 

НОВИЙ КАНАЛ
06.03, 08.23 Kids Time 
06.05 М/c «Турбо» 
07.05 М/c «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
08.25 Т/с 
«Одного разу в казцi» 
12.10 М/ф «Аладдiн» 
14.00 М/ф «Аладдiн i 
король розбiйникiв» 
15.45 Х/ф «Мандри 
Гуллiвера» 
17.15 Х/ф «Ерагон» 
19.15 Х/ф «Перлини 
дракона: Еволюцiя» 
21.00 Х/ф «Знаряддя 
смертi: Мiсто кiсток» 16+ 
23.40 Х/ф «Спуск 2» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Подiї 
07.40 Зiрковий шлях 
09.20 Т/с 
«Дочки-матерi» 
13.10 Т/с «Ляльки» 16+ 
17.00, 20.00 Т/с 
«Проїзний квиток» 16+ 
19.00, 05.50 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
21.45 Т/с «Я нiколи 
не плачу» 12+ 
01.50 Т/с «Райське мiсце» 
16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 Бушидо 
11.00 Х/ф «Трiленiум» 
16.35 Х/ф «Мiцний 
горiшок» 16+ 
19.00 Х/ф «Астероїд проти 
Землi» 16+ 
20.45 Х/ф «Ера 
динозаврiв» 16+ 
22.20 Х/ф 
«Фунт плотi» 18+ 
00.20 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
02.25 Х/ф «Чорна долина» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Не виключено ускладнен-

ня з діловими партнерами, 
можливий розумний компро-
міс, але не більш того. Будьте 
обережними при спілкуванні 
з колегами та начальством.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Імовірне порушення 

зобов’язань і, як наслідок, кон-
флікт з партнерами. Не варто 
його розвивати і підсилювати.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Чим оптимістичнішим 

буде ваш настрій, тим лег-
шими  будуть досягнення ба-
жаного успіху. Деякі важливі 
організаційні питання вирі-
шуватимете з труднощами.

 РАК (22.06-23.07)
Не відмовляйтеся від за-

прошення друзів, ви добре 
проведете час. Ваша сум-
лінна робота має всі шанси 

бути відзначеною похвалою 
або підвищенням. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ваша зібраність і до-

тепність добре діятимуть 
на навколишніх. Задайте 
чіткий ритм роботи і не-
ухильно дотримуйтеся 
його. 

ДІВА (24.08-23.09)
Можливо, вам зроблять 

пропозицію, яка дозво-

лить пристойно заробити. 
Лише довго не вагайтеся, 
бо втратите прихильність 
Фортуни. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Перед вами можуть від-

критися блискучі перспективи, 
тільки варто бути уважним і не 
лінуватися. У справах шукайте 
для себе користь, але не забу-
вайте враховувати інтереси 
партнерів. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви можете здійснити прак-

тично всі задуми в сфері 
бізнесу, укладайте необхідні 
договори і контракти. На вас 
чекає прибуток і премія.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Є імовірність, що ваші 

плани ввійдуть в протиріччя 
з планами вашого началь-
ства. Варто знайти розум-
ний компроміс. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Бажано не відкладати за-

вершення важливих справ і, 
нарешті, прийняти остаточ-
не рішення у професійній 
сфері. Вам придасться така 
якість, як комунікабель-
ність, вона допоможе до-
могтися успіху. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Прийшов час зміцнення 

вашого авторитету. Ви від-

чуєте якусь силу, що до-
зволить братися за справи, 
які раніше викликали не-
певність, бути товариським 
і розкутим у будь-який си-
туації. 

РИБИ (20.02-20.03)
Птах удачі може прилеті-

ти просто в руки. Тепер важ-
ливо не злякатися раптової 
радості і зайво не метуши-
тися. 

12.10 «Соло» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Охоронець брами» 
15.45, 20.55 «Добрi 
традицiї» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Слiдства.Iнфо» 
20.30 У фокусi Європа 
21.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
22.35 Х/ф «Штормовi 
вершники» 16+ 

ICTV
06.30 Ранок 
у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Секретний фронт 
11.00, 17.40 Т/с «Життя i 
пригоди Мишка Япончика» 
16+ 
12.05, 13.20 Х/ф «Втiкач» 
16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.00, 16.20, 21.25 Т/с 
«На трьох» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.25 Х/ф «Служителi 
закону» 16+ 
01.55 Т/с «Лас-Вегас-2» 
16+ 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Моя правда « 
09.40 «МастерШеф - 2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.40 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла-4» 
01.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.30, 18.00 Абзац 
05.23, 07.03 Kids Time 
05.25 М/c «Турбо» 
07.05 Т/с «Клiнiка» 16+ 
09.50 Київ вдень i вночi 
11.50 Серця трьох 
14.00 Хто зверху 
19.00 Зiрки пiд гiпнозом 
22.40 Т/с 
«Гра Престолiв» 18+ 
00.50 Х/ф «Померти 
молодим» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.50 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях. 
Новий сезон 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 
лiкар 2» 12+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Щасливий 
квиток» 16+ 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 10.55 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
08.55 «Люстратор 7,62» 
16.45 Х/ф «Крокоробот» 
16+ 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.30 Д/п «Помста 
природи» 
20.00 Х/ф 
«Спека» 16+ 
21.55 Х/ф «Справжнє 
правосуддя 2: Сховище» 
16+ 
23.45 Х/ф «Королiвство 
гладiаторiв» 18+ 
01.10 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (2 сезон) 
02.00 Х/ф 
«Дорога на Сiч» 
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У часи дислокації в Чортківському 
гарнізоні військової авіаційної части-
ни потяг молоді до навчання на армій-
ських офіцерів був. Перевагу надавали 
Харківському національному універси-
тету повітряних сил ЗСУ ім. Івана Ко-
жедуба. Проте в результаті «шабашного» 
безупинного чотирирічного скорочення 
Збройних сил України, а також із причи-
ни війни з Росією на сході України юна-
ки та юнки нашого краю, так би мовити, 
пригальмували щодо вступу до військо-
вих вишів, зменшилося бажання стати 
офіцерами української армії. Та відрад-
ним є те, що теперішнє становище ЗСУ 
все ж спонукає молодь обрати професію 
військовослужбовців. Тож бажаючі по-
повнюють ряди курсантів  Національної 
академії сухопутних військ ім. Гетьмана 
Петра Сагайдачного (м. Львів). 

Приємно зазначити, на сьогодні у вка-
заному військовому виші навчаються та 
поповнять у скорому майбутньому ряди 
офіцерів ЗСУ й наші краяни. 

 Курсант Олег Мальований (уродже-
нець с. Стара Ягільниця) після закін-
чення Львівського державного ліцею з 
посиленою військово-фізичною підго-
товкою ім. Героїв Крут переконався в 
доцільності продовжувати освіту саме у 

Львівській академії сухопутних військ. 
А до цього Олег уже відбував військову 
службу за контрактом; одружився із од-
носільчанкою; молода сім’я вже й по-
повнилася дитятком – вітаю! До слова, 
старший брат Олега Андрій у званні стар-
шого лейтенанта вже другий рік поспіль 
гідно виконує бойові завдання в складі 
механізованого взводу. 

Олександр Ободовський, Андрій Іва-
хів, Ярослав Гайовський – чортківці; Во-
лодимир Дюк зі с. Шманьківці; Михайло 
Марфіян із Горішньої Вигнанки – всі 
вони є курсантами Національної академії 
сухопутних військ міста Львова. 

  В Національній академії Національ-
ної гвардії України м. Харків навчаються 
старший сержант Назарій Заремський і 
сержант Олександр Михальчук; обидва з 
Чорткова; у військовому виші – коман-
дири відділень курсантів. 

Чортківчани капітан-лейтенант Воло-
димир Касюк несе службу в Одесі, а Іван 
Федорів – у м. Київ. 

Гідної та успішної вам служби, земля-
ки-військовики! 

Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, уповноважений 

Чортківського ОМВК 

Шановні вступники! 
Сьогодні ви робите нелегкий вибір – 

своєї майбутньої професійної діяльності 
та відповідної спеціальності. Наразі ви 
маєте можливість здобути вищу освіту 
у провідному вищому навчальному за-
кладі в галузі національної безпеки – 
Національній академії Служби безпеки 
України.

На сайті академії оприлюднено Пра-
вила прийому на 2017 рік. Для абітурі-
єнтів, які мають повну загальну середню 
освіту та прагнуть стати співробітника-
ми української спецслужби, академія 
оголошує набір за державним замовлен-
ням на спеціальності:

 – державна безпека (спеціалізації: 
поглиблене вивчення іноземних мов та 
поглиблене вивчення тактико-спеціаль-
них дисциплін);

– філологія (спеціалізація – переклад 
у сфері забезпечення державної безпе-
ки).

Жителі Тернопільської області, які 
бажають стати курсантами Національ-
ної академії Служби безпеки України, 
до 1 березня 2017 року мають зверну-
тися до обласного Управління СБУ 
із письмовою заявою встановленого 
зразка. Зразки документів, необхідних 
для вступу, перелік ЗНО та інші деталі 
вступної кампанії ви можете знайти на 
сайті Академії у рубриці «Абітурієнту», 
або за посиланням http://academy.ssu.
gov.ua/ua/page_abiturient/.

Довідки за телефонами: (0352) 27-94-
14, 27-93-74.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та 
громадськістю 

УСБУ в Тернопільській області

На відкриття змагань завітали на-
родний депутат України Олег Барна, 
голова райдержадміністрації Михайло 
Сташків, міський голова Володимир 
Шматько і людина-легенда – колишній 
політв’язень радянських таборів Воло-
димир Мармус. Саме останньому було 
надано почесне право першому зверну-
тися до учасників змагань, котрий при-
гадав, як 44 роки тому, у ніч з 21 на 22 
січня 1973 р. він та його тоді ще зовсім 
юні хлопці-однодумці вивісили над 
Чортковом до 55-ї річниці Злуки жов-
то-блакитні прапори, поплатившись 

за це тривалим ув’язненням. Привіта-
ли учасників змагань й інші запрошені 
гості. 

Родзинкою відкриття турніру стало 
вручення від райдержадміністрації і ра-
йонної ради почесної грамоти тренеру-
викладачу Чортківської ДЮСШ Йосипу 
Цьомку за багаторічну сумлінну працю, 
високий професіоналізм та вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної 
культури на Чортківщині, а також з на-
годи 70-річчя, яке він відзначав саме  

того дня. У свою чергу міський голова 
В.Шматько пообіцяв подарувати юним 
спортсменам два новеньких тенісних 
столи для занять. Прийшли привітати 
ювіляра і його колишні вихованці.

Щодо самого турніру, він проходив 
як завше у запеклій безкомпромісній 
боротьбі. А право зустрітись у фіналі 
здобули дві місцеві команди – Чортків-
ської ДЮСШ і «Кристал». Лише в серії 
післяматчевих пенальті (основний час 
закінчився з рахунком – 1:1) перемо-
гу здобули юні «кристалівці» (тренер – 
Сергій Скалій), здобувши кубок, золоті 

медалі переможців та комплект спор-
тивного обладнання для тренувально-
го процесу. Було визначено й кращих 
виконавців у своїх амплуа. Та як завше 
у таких турнірах буває, тут перемож-
ців не буває. Адже завдяки улюбленій 
грі мільйонів у хлопців гартується дух, 
сила, воля до перемоги, завдяки чому 
й виховуються справжні патріоти Укра-
їни. 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

Зрушення Є!

Управління СБУ в Тернопільській  області 
запрошує на навчання молодих патріотів

Візитівка

Проект «Власна марка» вже давно є 
цікавою візитівкою поштових послуг, 
адже лише Укрпошта як національний 
оператор поштового зв’язку пропонує 
своїм клієнтам замовити особисту мар-
ку, яка є повноцінною поштовою мар-
кою для пересилання листів. 

У час, коли в нашій країні розвива-
ються торговельні підприємства, спілки 
науковців, багато з них, аби приверну-
ти увагу споживачів, конкурентів, од-
нодумців прагнуть показати наскільки 
важливим є їх власний імідж, логотип 

чи торгова марка. Укрпошта у цьому ви-
падку пропонує замовити «Власну мар-
ку», яка в свою чергу дає можливість 
отримати додаткову рекламу, а ще до-
вести надійність та значущість компанії 
на обраному цільовому ринку.

Замовити «особисту філателістичну 
цінність» дуже легко: треба звернути-
ся до будь-якого відділення поштового 
зв’язку, заповнити бланк замовлення та 
мати при собі зображення, яке хотілося 
б побачити на марці. Замовлені іміджеві 
конверти та марки можна використову-

вати за призна-
ченням – аби 
пересилати листи 
в межах України 
чи відправляти у 
мандри світом.

 Тематика пер-
сон іфікованих 
поштових марок 
є досить різно-
манітною: від но-
ворічної темати-
ки до державної 
символіки, як-то 
кажуть, на будь-
яку дату і гама-
нець (ознайоми-

тися з переліком поштових марок можна 
на корпоративному сайті Укрпошти за 
посиланням: www. ukrposhta.ua)

 Робіть такі подарунки як рідним, 
друзям та колегам, так і собі. Адже по-
штова марка – це класика, яка завжди 
залишається в моді. Пам’ятайте, що 
цими поштовими марками можна не 
тільки милуватися, а й розраховуватися 
за пересилання листа.

Здивуйте рідних та колег поштовою 
маркою із власним зображенням «Влас-
ною маркою».

«Власну марку» можна замовити у від-
діленні поштового зв’язку. 

Адміністрація ТД УДППЗ «Укрпошта»

«Власна марка» від Укрпошти – 
крок до успіху вашої компанії

Футзал

Кубок Соборності залишився 
в Чорткові

Протягом двох днів – 21-22 січня ц. р. у спортивному залі «Економіст» 
проходив уже традиційний міжобласний турнір з футзалу серед юнаків 
2002-2003 р. н. до Дня Соборності України, в якому зголосилося взяти 
участь 8 команд – три з Чорткова, по одній з Тернополя, Теребовлі, 
Монастириської, Чернівців та Калинівки Вінницької області. Організато-
ром турніру виступила Чортківська районна комунальна дитячо-юнацька 
спортивна школа за підтримки районної та міської влади.
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ПРОДАЮТЬСЯ

будинок у с. Переходи по вул. Соняч-
ній, 8. Є земельна ділянка 49 сотих, 
великий сад, вся земля приватизована. 
Є гараж, хлів. Будинок газифікований. 
Ціна договірна. 

Тел.: 067-375-24-28, 
067-924-18-86.

 2-кімнатна квартира в центрі Чортко-
ва, по вул. Шевченка, 8. Квартира – на 
2-му поверсі 2-поверхового австрійського 
будинку, з грубими цегляними стінами. 
Загальна площа – 40 кв. м, висота примі-
щень – 3,33 м. Є кухня, коридор, туалет, 
дві прохідні кімнати, невеликий балкон, 
холодна вода, газове опалення, лічильник 
на газ, встановлено два пластикові вікна. 
Зроблено косметичний ремонт, відремон-
товано дах, нові сходи на другий поверх. 
Можливе використання під комерційну ді-
яльність. Ціна помірна, договірна. 

Тел.: 096-791-75-38, 099-487-00-67 (Ірина).

будинок у м. Чорткові по вул. Верхній 
Сонячній (біля автостанції). Земельна 
ділянка і будинок приватизовані. Під-
ведено всі комунікації.

Тел. 067-275-24-07.

квартири

Вважати недійсними:

 у магазин побутової хімії, косметики 
та парфумерії запрошуються продавці-
консультанти. 

Тел: 050-474-31-11 (Ірина).

гараж в кооперативі «Автолюбитель».
Тел. 098-584-15-56.

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

До зауваги Оголошення

Компанія ТзОВ 
«Радехівський цу-
кор» проводить 
безкоштовне від-
вантаження сиро-
го жому в:

– Збаразькому 
підрозділі (Терно-
пільська обл., Зба-
разький р-н, м. Зба-

раж, майдан Кармелюка, 1);
– Хоростківському підрозділі (Терно-

пільська обл., Гусятинський р-н, вул. За-
водська, 1);

– Чортківському підрозділі (Тернопіль-
ська обл. Чортківський р-н, смт Завод-
ське, вул. І.Франка, 1).

Відвантаження відбувається кожного 
вівторка та четверга, з 8-ї до 16-ї год.

потрібно на роботу

Статтею 7 Закону України від 21 
грудня 2016 року за № 1801-VIII «Про 
Державний бюджет України на 2017 
рік», який набрав чинності 27 грудня 
2016 р., у 2017 році встановлено про-
житковий мінімум для працездатних 
осіб із 1 січня – 1600 гривень.

У відповідності до п. 8 ст. 4 Зако-
ну України «Про збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування» вста-
новлені наступні ставки збору на 
обов’язкове державне пенсійне страху-
вання під час першої реєстрації легко-
вих автомобілів територіальними сер-
вісними центрами МВС України:

3 відсотки – якщо об’єкт оподатку-
вання не перевищує 165 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних 
осіб, встановленого законом на 1 січня 
звітного року;

4 відсотки – якщо об’єкт оподатку-
вання перевищує 165, але не перевищує 
290 розмірів прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб, встановленого 
законом на 1 січня звітного року;

5 відсотків – якщо об’єкт оподаткуван-
ня перевищує 290 розмірів прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встанов-
леного законом на 1 січня звітного року.

Враховуючи викладене, з 1 січня 2017 
року при визначенні сплати вартості 
збору на обов’язкове державне пенсій-
не страхування під час першої реєстра-
ції, слід застосовувати такі розрахунки в 
залежності від вартості автомобіля: лег-
кового – не перевищує або дорівнює 
264 000 грн. – сплачується 3 відсотки;

— більше ніж 264 000 грн., але не пе-
ревищує або дорівнює 464 000 грн. – 4 
відсотки, сплачується 4 відсотки;

— більше ніж 464 000 грн. – сплачу-
ється 5 відсотків.

А.МЕНДИК,
провідний консультант-адміністратор 

ТСЦ № 6145 РСЦ МВС 
в Тернопільській області

приватизована земельна ділянка під 
забудову 14 сот. по вул. Золотарка, 25. 
Ціна договірна. Тел. 066-990-16-27.

3-кімнатна квартира по вул. Неза-
лежності (1-й високий поверх). Загаль-
на площа – 62 кв. м, житлова – 37 кв. 
м, кухня – 8 кв. м. Велика (6 м) заскле-
на лоджія, решітки на вікнах, індивіду-
альне опалення (турбокотел), вода ціло-
добово. Ціна договірна.  

Тел. 096-299-03-11.

тимчасове посвідчення взамін вій-
ського квитка за № 018686 від 26 лю-
того 2004 р., видане Чортківським 
військовим комісаріатом на ім’я: БАН-
ДУРА Андрій Ігорович.

Подяка
Так сталося, що я за станом здоров’я 

періодично потребую невідкладної ме-
дичної допомоги. І тоді її надають пред-
ставники Чортківської станції екстреної 
(швидкої) медичної допомоги. До того 
ж – кваліфіковано, доброзичливо, так, 
як і належить людям найгуманнішої 
професії. Тож щиро дякую фельдшерам 
і лікарям, водіям всіх бригад станції. 
Нехай Новонароджений Ісус скріпить 
їх старання Своєю ласкою, добром і 
милосердям.

 Марія ШИМКІВ,
 інвалід  ІІ групи, вдова, м.Чортків

Хто пам’ятає – помоліться,
Хто забув – 

 згадайте і пом’яніть.
27 січня минає рік, як з нами 

немає нашого чоловіка, тата, 
дідуся 

ДЕНЕКИ Петра Степановича.
Рік без чоловіка, без 

його любові, поради 
і опори. Час не лікує, 
він – призвичаює. 
Призвичаює до тупого 
болю, до безпорадності. 
Для нас усіх життя 
продовжується...

Але   нішу в душі, 
де був чоловік, нічого 
не заповнить. І лише 
щира молитва дає відчуття єдності з 
чоловіком. І цю молитву ми складаємо 
до Ніг Небесного Отця з просьбою 
про Царство Небесне. Світла пам’ять 
про Петра Степановича назавжди 
збережеться в серцях його рідних і 
колег по роботі.

У глибокім сумі – 
дружина, діти, внуки.

Правління Чортківського РайСТ
здає в оренду приміщення в Бу-

динку торгівлі с. Біла, II поверх, 
площею 85,6 кв. м.

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

Хто забув – згадайте,
Хто знав – пам’ятайте

І молитву за душу складіть.
28 січня минає рік, як раптово 
обірвалося життя дорогого 

чоловіка, дбайливого батька і дідуся
ГАЙДУКА Івана Степановича

(30.08.1948 – 28.01.2016).
Він багато ро-

ків віддав своїй 
улюбленій справі. 
Вічний спочинок 
нехай дасть йому 
Господь Бог.

Ми любимо, 
пам’ятаємо і мо-
лимось за тебе, 
наш тату і дідусю 
дорогий.

Нехай гіркі сльо-
зи не тривожать 

твого вічного сну, а Господь Бог 
оселить твою добру душу в Царстві 
Небеснім.

Молимось і просимо про щиру 
молитву всіх, хто любив, поважав, 
знав і хто пам’ятає нашого тата і ді-
дуся.

Дякуємо всім, хто не минає його 
могили.

Нехай легким буде твій вічний 
сон, а свята земля лебединим пухом.

З глибоким сумом і болем – 
дружина Володимира, син отець 
Ігор, невістка Вікторія, онучка 

Романочка, донька Світлана, зять 
Володимир, онуки Іван і Назарій з 

дружиною Оксаною.

Військова служба за контрактом 
у Збройних силах України та інших військових формуваннях

Чортківський об’єднаний міський військовий комісаріат 
проводить прийом громадян України: чоловіків віком від 18 до 
60 років; жінок віком від 18 до 50 років, які виявили бажання 

проходити військову службу за контрактом.
Пріоритетними військовими частинами щодо комплектування військо-

вослужбовцями військової служби за контрактом є: В1428 (м. Тернопіль), 
В0259 (м. Володимир-Волинський).

Згідно із Законом України на військову службу за контрактом приймаються 
громадяни України:

– придатні за станом здоров’я;
– відповідають встановленим вимогам проходження військової служби.
Перший контракт громадяни укладають на 3 (три) роки.
Держава гарантує:
– стабільне грошове утримання – від 7138 грн.;
– безкоштовне медичне обслуговування;
– виплату грошової компенсації за піднайом житлового приміщення;
– пільги при вступі у вищі навчальні заклади України;
– соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей згідно з 

чинним законодавством України.
Звертатись за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40.

Тел.: 2-14-64, 098-254-36-14

свідоцтво про право власності на 
житло за адресою: м. Чортків, вул. Ко-
новальця, 1, кв. 16, видане Чортків-
ським МБТІ 6 грудня 2001 р. на ім’я: 
ДУТЧАК Франя Мар’янівна.

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

Тел. 095-918-78-56, 067-277-83-68.

квартира у м. Тернопіль, вул. За Руд-
кою, 10. Загальна площа – 84,7 кв. м, 
кухня – 12,6 кв. м, житлова площа – 
46,8 кв. м, 5-й поверх. Ціна договірна.

Тел. 067-773-74-80 (Володимир).

НА РОБОТУ 
В ПРОДУКТОВИЙ 

МАГАЗИН 
ПОТРІБНИЙ 
ПРОДАВЕЦЬ

Тел.: 097-010-82-93, 
095-669-02-35

будинки

земельна ділянка

гараж

Змінилися розрахунки на обов’язкове 
державне пенсійне страхування під час першої 

реєстрації легкового автомобіля

Перевізникам на замітку

До уваги власників автотранспорту!
Чортківська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) 

оголошує конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на приміському 
автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі 
району.

З умовами конкурсу та переліком до-
кументів, що подаються на конкурс, 
можна ознайомитись на сайті Чортків-
ської районної державної адміністрації.

Документи на конкурс приймаються 
до 27 лютого ц. р. за адресою: м. Чорт-
ків, вул. Шевченка, 23, кабінет 16, від-
діл розвитку інфраструктури Чортків-

ської райдержадміністрації  (Замовник 
перевезень).

Довідки за телефоном – (03552) 2-27-82.
Конкурс відбудеться 14  березня 2017 

р. о 10-й год. у приміщенні райдержад-
міністрації.

Перелік об’єктів конкурсу:

№ 
п/п

№№ 
рейсів 
номер 
м-ту

Назва 
маршруту 

Протяж. 
м-ту 
(км)

Час відправл. 
з пунктів

К-сть 
обор. 
рейс.

Мін.
к-сть
авт.

Періо-
дичність 
вико-
нанняпочат. кінцев.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 16-5 Чортків – 
Угринь

11 6-00 
7-15 
9-05 
11-35 
13-35 
16-05 
17-30

6-35 
7-45 
9-35 
12-05 
14-10 
16-35 
18-00

7 2 щоденно

диплом магістра серії ТЕ за № 28155740, 
виданий Тернопільською академією на-
родного господарства 15 липня 2005 р. на 
ім’я: РЕВУЦЬКА Галина Євгенівна.

сім’я зніме 2- або 3-кімнатну кварти-
ру в Чорткові, можна без меблів.

Тел. 067-350-18-67 (Андрій).

зніму житло



Знамення княжої доби
Ось так зводиться й вищає не в се-

редмісті, а на 
високій точці 
Чорткова со-
бор святого 
князя Володи-
мира, увінча-
ний вже дво-
ма куполами 
з хрестами. 
Тут, немов на 
острівці по-
між стрімкую-
чих врізнобіч 
шляхів-доріг, 
сама присут-
ність величної  
Божої домів-
ки, дбайливо 

й любовно споруджуваної громадою, 
спонукує спинитись, вслухатись у вічне, 
прихиливши коліна й піднісши душу. 
Детальніша інформація про настійні 
змаги духовні на парафії, про діяння бу-
дівничі та коли сивочолий Чортків діс-
танеться свого Володимирського собору 
– в близьких у часі числах районки.

Домінуюча барва весни
Ось така барвиста рясною зеленню, 

що радо тішить око, автозупинка взяла 

та й «зупинилась» на вул. С.Бандери, 
перед самісіньким ДНЗ № 5. Гранич-
на простота впереміж зі зручністю та 
новітнім дизайном, чи не так? До того 
ж, увесь, так би мовити, комунальний 
ряд – урна для сміття, навіть ящик для 
посипочного піску – витримано в од-
ній кольоровій гамі. Побільше б таких 
новацй для Чорткова!  

Ловися, рибко…
Погодьмося: ось до такого хобі треба 

мати одержимість. Адже доводиться го-

динами мерзну-
ти на льодяному 
плесі, терпляче 
вдивляючись в 
темінь ополон-
ки. Однак лю-
бителів зимової 
риболовлі у Чорткові зазвичай не бра-
кує – вони привільно почуваються на 
Сереті. Та й вилов іноді навіть трішки 
неочікувано тішить, як оцей, здається, 
аж гігантський окунь.

Чапля зимує з нами
Коли, гадаєте, «впіймано» ось цю 

фотомить? Якраз на Водохреща. На од-
ному зі ставків у с. Мухавка. Й оця біла 
чапля, наперекір твердженням орніто-
логів про зимівлю такого виду пернатих 
з розряду перелітних птахів десь там в 
теплих краях – на Середземномор`ї, в 
Африці чи тропічній Азії, привільно 
гніздиться собі в наших широтах. Для 
неї головне – аби мілководдя, аби за-

рослі береги водойм, цілком влашто-
вує й стояча вода. Раніше такий факт 
сприймався за винятковий. А нині, 
останні років 7-8, вже бачиться за нор-
му: міняється клімат – змінюються й 
флора, й фауна. Чаплю ще іменують 
чепурою. Може, через те, що й справді 
чепуриться?

 
Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
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Найтепліші вітання для найкращої в 
світі мами та бабусі  
Марії ПОЖАРНЮК 

із с. Кривеньке з нагоди 65-річчя, яке 
вона святкувала 26 січня. 

Вона не тільки турботлива берегиня 
нашої родини, яка зігріває усіх любов’ю 
і ласкою, не лише прекрасна господиня, 

але й мудра порадниця 
та щирий друг.

З Днем 
 народження 
        щиро вітаєм!
Щоб стільки раз 
    весна цвіла!
Сьогодні щиро 
     Вам бажаєм
Здоров’я, щастя 
           і тепла!
Щоб шлях Ваш 
був такий 
      широкий,

Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали Ви тяжких турбот.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усмішкою радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!

З найщирішими побажаннями – 
дочка Оксана, зять Андрій, 

син Віктор, невістка Надія, 
внуки Івасик, Ігорчик, Софійка, 

Михайлик, сестра Віра з сім’єю, 
свати Коники і свати Боднарі 

з Чорткова.

26 січня відзначив 70-літній ювілей 
дорога нам людина, добрий чоловік, 

люблячий батько, 
турботливий дідусь і прадідусь 

Тарас Євстахович ГУЛА 
зі с. Нагірянка.

Хай ллється вино, 
миготять свічечки,
Вітаємо з святом 
  Вас залюбки!
Хоч Ви 
народились 
 зимової днини,
А сонечком 
стали для сім’ї 
         і родини.
В цей радісний 
               день, в ювілейну дату
Хай доля дарує Вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя, добра.
Хай повниться радістю хата –
Багато в ній буде людського тепла.
Хай Ісус Христос рожденний,
Що прийшов спасти весь світ,
Дасть вік Вам благословенний
І прожити многая, многая літ!

З найкращими побажаннями – дружина 
Леся, син Любомир, невістка Леся, 

донька Оксана, зять Мирослав, 
внуки Назарій, Андрій, Тарас, 

Іванка, Петро і правнучка Вікторія.

Колектив Косівської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів щиросердечно вітає з ювілеєм 

вчительку англійської мови 
Наталію Романівну СТАШКІВ.

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам – злагоди, порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі успіхів, везіння,
У справах – вічного натхнення.

Від рідних – любові й добра,
Хай Господь здоров’я дарує
На многі та благі літа!

Установи Пастушівської сільської 
ради щиро вітають колегу по роботі, 
секретаря сільської ради, хорошу та 

привітну жінку 
Надію Володимирівну ПУЩІНСЬКУ

з ювілеєм, 
який вона відсвяткувала 24 січня.

З Днем 
  народження 
   щиро вітаємо.
Щасливої долі 
й здоров’я бажаємо,
У справах успіхів 
       і процвітання
І щоб 
збувалися 
   усі 
побажання.

Вітаємо з молодим ювілеєм нашу 
найулюбленішу донечку, матусю, 

сестричку, кохану 
Ірину ЗЕНЧАК-ГУЛЬКУ. 

Ти – наш промінчик сонечка в грозу, наша 
утіха, коли смуток – наша розрада, підтримка, 

радість. Твоя посмішка завжди сповнена 
любов’ю, очі  – добротою. Ти готова врятувати 

своїм теплом усіх і усе, прийти завжди на 
допомогу, пригорнути своєю ніжністю та 
чуйністю, простотою та вірою в позитив.
У щасливий день 
  Ти народилась,
Неначе зіронька 
         з’явилась.
В родину, 
в Україну принесла
Багато радості 
            й тепла.
Хай доля 
    щедрою рукою
Тобі вділяє многа літ!
Хай щастя повниться рікою,
Ти ж розквітай, як маків цвіт!
Хай поважають Тебе люди,
Твори добро для них усіх.
Нехай з Тобою успіх буде,
Любов і ніжність, щирий сміх.
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно хай горить,
Хай Сам Господь благословляє

Твій кожен крок і кожну мить!
З любов’ю – 

найрідніші Тобі люди.

26 січня святкувала свій ювілей
Ярослава Романівна ЦІТУЛЬСЬКА

зі с. Звиняч.
Нехай душа у Вас 
 ніколи не старіє,
На білій 
 скатертині 
будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас 
  завжди 
       сонце гріє,
Слова подяки 
 линуть звідусіль.
В житті нехай 

                                 все буде, 
                             що потрібно,
Без чого не складається життя –
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.
Смійтеся більше 
              і менше сумуйте,
Щораз багатійте, 
                ще краще ґаздуйте.
Здоров’я міцного 
                  Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей – добра

На многії щасливії літа.

З повагою та любов’ю – мама 
Софія, чоловік Михайло, донька 

Наталія, зять Олександр, 
онук Андрій, сестра і брат із 

сім’ями з Борщева.

Зимової, начебто й студеної пори 
загостив півкруглий ювілей до жінки 

надзвичайно теплої, розкриленої душі – 
нашої позаштатної авторки 

Марії ПОЖАРНЮК 
зі с. Кривеньке, чиї дописи направду 

зачаровують читачів районки своєю 
незрадливою життєвою правдою, 

списаними 
з натури сюжетами.

Щиросердно бажа-
ємо нашій посестрі 
по перу такої ж волі 
до життєвих змаг, 
як вона володіє, на-
снаги, здоров`я та ві-
рності сповідуваним 
началам людяності.

Не збавилось 
любові, не збавилось              
              тепла,

Мудріше стало слово, щирішою душа.
Дозвольте ж привітати 

Вас з ювілеєм щиро
І щастя побажати, 
        і спокою, і миру!
Палко – «голосонародівці».

2 лютого святкуватиме свій 50-річний 
ювілей дорога матуся, сваха та просто 

чудова життєрадісна людина
Ганна Олексіївна ВЕЛЕБНІЦЬКА

зі с. Босири.
Дозвольте Вас нам 
    привітати,
Душею зичим 
         не старіть,
Минулих днів 
       не помічати,
А з кожним роком 
          молодіть.
У радощах земних 
           купайтесь,
Радійте доброті людей

І, якщо можна, постарайтесь
Зустріть столітній ювілей.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам – 50!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же буде щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многі літа.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Нехай цей день Вам зморшок 
                      не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, 
               від негод позбавить,
Добра і щастя 
           в дім Ваш принесе.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє
Й слова подяки линуть звідусіль.

З любов’ю та повагою – син 
Степан, невістка Наталя, 

свати Юрій та Галина.

Новинар

Працівники Косівської сільської 
ради  вітають з ювілеєм свою дорогу, 

добру, чуйну, найкращу у світі колегу –
секретаря сільської ради
Галину Данилівну СТЕЦЬ.

Від серця щирі привітання: 
Краса хай процвітає, 
Від тепла і від кохання 
Хай серце повсякчас співає, 
Ллється радістю 
         стежина, 
Стелиться успіхом 
                  життя,
Хай доля буде, як малина, 
І солодка, і легка.
Нехай Новонароджений 

Ісус Христос принесе Вам 
міцне здоров’я, гарний на-
стрій, повагу від людей. Не-
хай Господня ласка і благо-
дать завжди будуть з Вами і 
Вашою родиною.


