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Виходить з 1939 року

Погляд зблизька

Поросята 
м’ясних порід 
селекції Данії 
та Голландії: 
«Ландрас», 
«Йоркшир», 
«Дюрок», які 

відзначаються 
високими 

приростами 
ваги 

та стійкістю 
до хвороб

Ситуація

12 травня цього року на території села Біла 
місцеві мешканці натрапили на невідомий підозрілий 

предмет, який знаходився на відстані всього
 8 метрів від осі залізничної колії.

При отриманні повідомлення про знахідку на місце події  
прибули працівники ДПРЧ-6 і Чортківського РВ управління 
ДСНС України в Тернопільській області. Ними попередньо 
було встановлено, що це імітаційний елемент авіабомби 
П-50. Наступного дня на місце знахідки вирушили фахів-
ці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального заго-
ну спеціального призначення управління ДСНС України в 
Тернопільській області. Після дослідження та ідентифікації 
знайденого предмета, детального обстеження прилеглої те-
риторії було прийняте рішення щодо транспортування авіа-
бомби та знищення її шляхом підриву. Знешкодження авіа-
бомби здійснювалося на території кар’єру Скородинської 
сільської ради фахівцями групи піротехнічних робіт аварій-
но-рятувального загону спеціального призначення. 

Зауважте! При виявленні ВНП необхідно: за номером те-
лефону «101» негайно повідомити оперативно-рятувальну 
службу району, міста; а також – органи місцевої влади, мілі-
цію, дирекцію підприємства, установи, організації, поблизу 
яких натрапите на підозрілий предмет; відгородити місце, де 
знаходяться ВНП, не допускаючи нікого до нього й близько; 
організувати постійне чергування до прибуття представни-
ків відповідних служб. 

Пам’ятайте! Правильно та безпечно знешкодити ви-
бухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахів-
ці. У жодному разі не намагайтеся знешкоджувати самі, 
адже це може призвести до трагічних наслідків. 

Ярослав СМІХУН, 
т. в. о. начальника ДПРЧ-6 

Фантом минулого

має бути почутий!

Вартість передплати районки
на друге півріччя не зросла і становить: 
для населення  (індекс – 61366)
на 3 місяці – 23 грн. 64 коп.
на 6 місяців – 47 грн. 28 коп.
для підприємств, установ та організа-

цій 
 (індекс – 61367)
на 3 місяці – 26 грн. 49 коп.
на 6 місяців – 52 грн. 98 коп.
(У вартості не враховані послуги за оформ-

лення квитанції).

Передплата-2015

Усе подорожчало, 
крім «Голосу народу»!

Читайте на 3-й стор.

«Ринковий» – то вже не базарний

Якось так скромно й майже непомітно минулої п`ятниці Чортків спромігся на ще одне новосілля – торгового 
комплексу «Ринковий». Над входом до цокольного рівня модерного, завдовжки мало не в цілий квартал, витриманого 

в світлих тонах триповерхового будинку поміж вул. Аптечною і власне ринковою площею, примостилося собі 
намисто з барвистих повітряних кульок. Ще й нині поки що небагато й містян, і гостей наших пенатів 

не второпало, що через це ми знову дісталися пальми першості в царині надання сфери послуг – 
однієї з найбільш клопітних і, мабуть, невдячних...



22 травня. Тривалість дня – 15.46. Схід – 5.02. Захід – 20.48. Іменини святкує Микола

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2500 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.
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На часі2
РеаліїДо зауваги

Пріоритети

Міліція звертається

«Солодка парочка» Льовочкін-Фірташ ставила перед 
контрольованими ними депутатами зовсім інші завдан-
ня – дати хоч якийсь компромат на Яценюка. По-перше, 
страшенно злі на нього, тому що з подачі прем’єрської 
фракції «Народний фронт» законодавчо обмежили 
вплив Фірташа на обласні газорозподільні компанії – а 
це втрачені мільярдні надприбутки. А ще «голову» Яце-
нюка вимагають їх куратори з Кремля, адже саме Арсе-
нія Петровича Путін вважає своїм головним ворогом в 
Україні.

У п’ятницю звіт робочої групи у ВР продемонстрував: 
афера Гордієнка-Берези завершилася гучним «пши-
ком». Нічого нового робоча група не знайшла, лише 
голослівні звинувачення на адресу нинішнього уря-
ду – без реальних аргументів. Після цього заступник 
Генерального прокурора України Володимир Гузир ви-
ступив перед депутатами та прямо заявив про відсут-
ність доказів корупційних зловживань з боку уряду та 
Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка. Він зазначив, що 
експерти не підтвердили порушення у державному сек-
торі економіки. 

У свою чергу, сам очільник уряду Арсеній Яценюк на-
голосив, що всі озвучені звинувачення «стосуються не 
уряду, не прем’єра, а діяльності державних підприємств 
за період діяльності Миколи Азарова, а деякі – навіть 
попереднього уряду, з 2006 року». Тим не менш Прем’єр 
запропонував продовжити діяльність цієї робочої групи. 
Але Верховна Рада відмовилася давати на це голоси: 
депутати не збиралися підігравати фірташівським на-
йманцям.

А голова уряду нагадав нардепам, що схожий сцена-
рій використовувався після Помаранчевої революції, 
коли посварилися тодішній Президент Віктор Ющенко 
та тодішня керівниця Кабміну Юлія Тимошенко. «Тільки 
цього разу це не вийде. Я впевнений в тому, що кожен 
відповідальний член коаліції усвідомлює, що сценарій, 
який напрацювали в Москві, а реалізовують окремі по-
літичні сили в місті Києві, щодо дострокових парламент-
ських виборів, щодо розвалу парламентської коаліції і 
знищення як прозахідного уряду, прозахідної коаліції, 
так і прозахідного Президента буде провалений і ніко-
ли не буде реалізований завдяки нашій єдності», – під-
креслив Арсеній Яценюк.

Тим часом Кабінет Міністрів зараз займається важли-
вими поточними речами, які стосуються вирішення про-
блеми енергозалежності від Росії, а також оптимізації 
комунальних тарифів для населення. Зокрема, уряд на-
правив всі сили на питання енергоефективності та ди-
версифікації поставок газу до України. Разом із німець-
кими партнерами зроблений серйозний крок вперед 
– німецький уряд виділяє 500 мільйонів євро, частина 
з яких піде саме на енергоефективність і енергомодер-
нізацію.

Що ж до диверсифікації, то минулого року уряд суттє-
во змінив джерела постачання природного газу. Якщо 
раніше Україна брала 95 відсотків газу в Російської Фе-
дерації, то у минулому році доходило до того, що 70 від-
сотків газу йшло з Європейського Союзу і тільки 30 – з 
Росії. Зараз уряду вдалося добитися того, що ціна ро-
сійського газу для України вже нижча 250 доларів, хоча 
ще пару років тому вона доходила до 500 доларів.

Уряд зараз готується до того, що Росія намагати-
меться «розкласти пастки» для України, прагнучи за 
рахунок зниження ціни отримати монополію на газово-
му ринку України. Аби не повторити помилки, які були 
зроблені раніше, Кабінет Міністрів прийняв рішення, що 
мінімальний баланс газу повинен становити «50 на 50»: 
Тобто мова йде про те, що мінімум, який Україна закупо-
вуватиме у Європейського Союзу – це 50 відсотків газу. 
Не дивно, що від таких планів Арсенія Яценюка Кремль 
аж «ковбасить» від злості – Газпром і Росія втрачають 
мільярди. А головне – можливість тиснути на Україну 
«газовим пресингом».

Щодо тарифної політики, варто зауважити, що відпо-
відно до чинного законодавства, ціни на газ і тарифи на 
послуги житлово-комунального господарства встанов-
лює не Кабінет Міністрів, а Національна комісія з регу-
лювання енергетики та комунальних послуг, голова якої 
призначається Президентом. 

Зараз уряд разом із європейським енергетичним спів-
товариством розробили проект закону щодо створен-
ня незалежного органу зі встановлення цін і тарифів 
на енергоресурси. Яценюк звернувся до парламенту в 
найкоротші терміни ухвалити цей законопроект. Скоріш 
за все, новий орган знову перерахує тарифи у сторону 
зниження. А перевірять обґрунтованість тарифів чотири 
найавторитетніших світових аудиторських фірми.

                                                                     
                                                    Олесь СМУСЬ

Шановні жителі Чортківщини!
У громадській приймальні депутата Верховної Ради 

України від Політичної партії «Народний фронт» Романа 
Заставного надаються консультації, як отримати 
субсидію від Уряду. Громадська приймальня діє щодня з 
понеділка по п’ятницю з 9-ї год. до 18-ї год. 

До уваги: від сьогодні офіс змінює адресу. Задля ваших зруч-
ностей прийом громадян дипломованим юристом – помічником 
народного депутата Романа Заставного Олексієм Ференцом 
проходитиме в офісному приміщенні, що на центральній вулиці 
міста: вул. Шевченка, 54, третій поверх. 

Спецоперація проти уряду завершилася провалом
Протягом останнього місяця у ЗМІ активно мусолилася історія зі звинуваченнями на адресу уряду з боку 

екс-голови Держфінінспекції Миколи Гордієнка. Деякі олігархи на власних телеканалах тиражували байки про 
буцімто багатомільярдні порушення Кабміну за часів прем’єрства Арсенія Яценюка. У зв’язку з цим у парламенті 

навіть було створено робочу групу, яка понад місяць намагалася «накопати» щось на Яценюка. На виході – 
повний нуль. Так, знайшлися порушення під час перевірок за часів прем’єрства Юлії Тимошенко та Миколи 

Азарова. Але ж всі розуміють, що головною метою «розкопок» були не вони. 

У СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській 
області здійснюється досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні за № 42015210190000005 від 25 лютого 
цього року, за ознаками кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст. 190 ч. 1 КК України, за фактом можливого 
вчинення шахрайських дій Андрієм Володимировичем Ба-
лою (17 березня 1983 р. н.), жителем с. Колиндяни.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудо-
вого розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних 
у провадженні доказів є необхідність встановити осіб, яким 
A.B.Бала винен грошові кошти.

У зв’язку із викладеним, керуючись п. 17 ст. 11 Закону 
України «Про міліцію», ст. ст. 40, 93 КПК України, проси-
мо осіб, перед якими у A.B.Бали є боргові зобов’язання, 
звертатися для написання письмових заяв у Чортків-
ський РВ УМВСУ до слідчого СВ В.Б.Чорного (моб. тел.: 
068-581-04-10; 099-009-70-18). При цьому, обов’язковою 
умовою є наявність розписки, яка підтверджує факт іс-
нування боргу і написана A.B.Балою власноручно. 

Віталій ЧОРНИЙ, 
слідчий СВ Чортківського РВ УМВС України 

в Тернопільській області 

Потрібні свідчення

Оголошення

Перший заступник голови райдержадміністрації Валерій 
Запухляк, заступник голови районної ради Любомир Хрус-
тавка, помічник народного депу-
тата України Михайло Сташків, 
начальник відділу освіти райдер-
жадміністрації Ірина Гулька, завід-
увач РМК Світлана Петрів та інші 
присутні з цікавістю переглянули 
представлені матеріали на відпо-
відну тематику, супроводжувані ві-
деороботами на мультипроекторі, 
художні номери за участі школярів 
сільських шкіл. 

Європейський вибір України де-
кларували у своїх виступах і пер-
ший заступник голови РДА Валерій 
Запухляк, і заступник голови рай-

ради Любомир Хруставка. Крім того, останній повідомив осві-
тянам та присутнім в залі учням приємну новину: співпраця 
із нашими західними сусідами, започаткована декілька років 
назад, продовжується. Минулоріч це приятельство визріло у 
проект, який запропонувала для реалізації польська сторо-
на, – «Літній табір для дітей та молоді з України». Завдяки 
цьому 25 юних жителів Чортківщини мали змогу відпочити у 
гостях в наших друзів із Тарнобжезького повіту. Цього року 
поляки повідомили, що проект, фінансований ЄС, діє і запро-
шують у літній табір для навчання та відпочинку 40 дітей з 
району. 

Науково-практична конференція завершилася флеш-
мобом, під час якого хлопці та дівчата випустили у небесну 
блакить повітряні кульки із прапорцями країн Європи.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ми – європейці!
У третю суботу травня в Україні офіційно 

відзначається День Європи. Це – як дороговказ, куди 
прямує наша країна і, зрештою, чим вона є насправді 

– державою, що сповідує європейські цінності, прагне 
євроінтеграції, виборюючи повсякчас своє право 
стати нарівні із іншими європейськими країнами, 
а тепер уже кров̀ ю. Чортківщина відзначила це 

свято проведенням районної науково-практичної 
конференції «Ми – європейці», яку підготували разом із 
працівниками районних відділу освіти, методкабінету 

вчителі та учні всіх шкіл району. 

Згідно з інформаці-
єю Богородчансько-
го лінійного вироб-
ничого управління 
магістральних газо-
проводів Чортківське 
управління з експлу-
атації газового госпо-
дарства ПАТ «Терно-
пільгаз» повідомляє, 
що у зв’язку з 

проведенням планових вогневих робіт на лі-
нійній частині магістрального газопроводу 
«Союз» буде припинено газопостачання на 
ГРС Чортків з 8-ї год. 26 травня до 9-ї год. 29 
травня ц. р. по двох лініях газопостачання:

м. Чортків – с. Біла
смт Заводське – села Росохач, Ягільниця, 

Угринь, Пастуше, Горішня Вигнанка, Переходи, 
смт Заводське.

Відновлення газопостачання споживачам буде 
проведено з 9-ї год. 29 травня ц. р.

Ігор КЛИЗУБ,
начальник Чортківського 
УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз»         

Три дні не буде газу!
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Погляд зблизька Гаряча тема

(Закінчення. Початок у попередньому номері)

Марія, 56 років, с. Горішня Вигнанка: «Як не було 
ладу, так і немає»

– Складається враження, що ціни на різного роду товари, 
тарифи за комунпослуги влада підвищила дивлячись лише 
на свої статки. Які підприємства працюють на Чортківщині, що 
могли би поповнювати районний чи міський бюджет? Вважаю, 
– жодного потужного. Бездіяльність абсолютна! Чи зменшила-
ся чисельність штатних одиниць у нашій адміністрації чи рай-
раді? Ні! А зарплати у наших посадовців – не  до порівняння 
з пенсіями простолюдів. Місто тепер уже обласного значення, 
відповідно й фінансування добавилося. Штат привладників 
розширився в міській раді, й зарплати, ймовірно, не мінімаль-
ні… А що змінилося? Як не було ладу, так і немає. Як не дбали 
владарі про нарід, так і не дбають. Ось стоїмо на центральній 
площі Чорткова, гляньте… Невже бодай би в центрі міста не 
можна навести порядок?! Невже немає коштів, щоби плитку 
вкласти, а не по порипаному асфальті ходити. Вже травень пе-
рейшов свою половину, а клумби лишень-но почали засаджу-
вати квітами. Хіба це по-господарськи?! Гляньте на пам’ятник 
Шевченкові: вінок до ноги Славетного Кобзаря прив’язаний! А 
де ж майдан у пам’ять «Небесної сотні»? Може, досить панові 
меру збагачувати лише власний бізнес, подбав би «добродій» 
врешті-решт належним чином про місто. За що воюють наші 
діти?! Слів не вистачає, щоби висловити обурення про отой 
поділ на вже дуже багатих і вкрай бідних… 

Анастасія, 27 років, м. Чортків: «Мова не йде про 
те, як жити, а про те, як існувати» 

– У нас молода сім’я, двоє діток (одна з яких має групу ін-
валідності). Винаймаємо квартиру (бо хочемо самостійності й 
незалежності). Працює лише чоловік. Держава на дитину-ін-
валіда виплачує всього 1300 грн. у той час, коли лише на ліки 
щомісяця потрібно 1700 грн. Рецептів на безкоштовні потрібні 
для дитини медикаменти вже не видають. За новонароджену 
дитинку обіцяють виплатити 40 тис. грн., проте мізерну часточ-
ку з цієї суми виплачують відразу, а решта розприділяють по-
місячно – по 800 грн. Полічіть, скільки років виплачуватимуть 
належну суму…  Та чи виплатять?! Бо ж дії влади неперед-
бачувані, можуть щось-таки вигадати, аби не для людей. От і 
робіть самі висновки: як сприймати всю цю несправедливість. 
Тут мова вже не йде про те, як жити, а про те, як існувати… 

Олексій, 60 років, м. Чортків: ««Попєрєдніковські-
азаровські» постанови нівелюють закони»

– Дивлячись на все, що діється в нашій державі, скажу: жо-
ден закон України наразі не діє; не знати, коли почне діяти і 
хто за цю бездіяльність відповість. Верховна Рада, начебто, 
працює, приймає закони, але постанови Кабміну (до речі, ще 
«попєрєдніковські-азаровські») нівелюють всі ті закони. По-
стає питання: для чого потрібна така Верховна Рада? До при-
кладу, ст. 22 Конституції України не взялася до уваги, коли з 
1-го квітня нас «верховенство» «порадувало» підняттям цін і 
тарифів. Зате водночас підняли депутатську зарплату до 17 
тис. грн. Покращення немає, все «спихайють» на війну. Як 
красномовно наші генерали доповідають про те, що гарно ви-
йшли війська з Дебальцево, з-під Іловайська, хочеться, щоби 
так же красномовно наш уряд сповістив про свою відставку. 
Нехай до влади прийдуть ті, хто сповідує цінності Майдану. 
Хоча є серед владарів «майданівці», та частина з них неспо-
дівано «перефарбувалася», пристосувалася до олігархічних 
кланів. Ю.Тимошенко в ефірі телебачення повідомила, що 
гроші в казні держбюджету є надлишкові… Чому уряд це при-
ховує? От і задумаймося, що робити далі… 

Тетяна ЛЯКУШ 

Будемо жити 
чи виживати?.. 

(Бліц-опитування) 

Так кажуть аграрії. Але те ж можна 
сказати й про інші сфери нашої 

діяльності. Про те, якими подіями 
відзначився початок травня у його роботі 

в Верховній Раді як народного депутата 
від нашого мажоритарного округу, 

ми розпитали народного обранця 
Олега БАРНУ.

– Разом із депутатами Тарасом Бутенком 
зі Львова, який має тернопільське коріння, 
Олександром Дехтярщуком із Дубно, Тарасом 
Юриком з Тернополя та Богданом Матківським 
підписали звернення до Прем’єр-міністра, Мі-
ністерства юстиції, Міністерства культури про 
негайну зміну юридичної назви Української пра-
вославної церкви Московського патріархату на 
Російську православну церкву в Україні. По-
трібно зняти фальшиву маску святого із облич-
чя диявола в рясі! А люди нехай самі вирішу-
ють, кому служити: Богу чи путінському блазню.

Сьогодні на порядку денному Верховної Ради 
стоїть законопроект за № 1868 «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України (щодо 

оподаткування окремих транспортних засобів, 
що можуть бути віднесеними до предметів роз-
коші)». Наголошую на тому, що законопроек-
том пропонується метод нарахування податку, 
який відповідатиме європейським стандартам. 
Зокрема, щодо оподаткування дорогих тран-
спортних засобів з початковою вартістю, відпо-
відно до каталогу чи єдиної ціни в салонах кра-
їни на час купівлі і величини податку на котрих 
зростає пропорційно до їх вартості.

Як я, автор проекту, пояснюю цей метод? 
Розмір податку пропорційно залежатиме від 
об’єму та потужності двигуна. Так, об’єктами 
оподаткування є легкові автомобілі, початко-
ва вартість (вартість нового автомобіля від-
повідно до каталогу чи єдиної ціни в салонах 
країни на час купівлі) яких більша ніж 50 тис. 
євро. Із збільшенням віку автомобіля через 5 
років податок зменшується в два рази. Органа-
ми виконавчої влади буде встановлена єдина 
ціна оподаткування даної марки моделі, що 
унеможливить будь-які корупційні ризики. При-
йняття цього законопроекту дозволить забез-

печити соціальну справедливість та зменшити 
податкове навантаження на нижчий та серед-
ній класи суспільства.

На комітеті протидій корупції в «різному» 
розглядали питання про протиправну діяль-
ність заступника міністра МВС Сергія Чеботаря 
щодо журналістів та його брехні-відмовки про 
належні йому земельні ділянки і будинки й від-
сутність належного реагування міністра Арсе-
на Авакова на свого підлеглого. Єгор Соболєв 
подав пропозицію про прийняття звернення 
щодо звільнення з посади Чеботаря. Натомість 
я заявив, що у кінці листопада, приймаючи по-
саду міністра, Аваков особисто поручився за 
Чеботаря (хоча щодо останнього було багато 
запитань від громадськості та активістів Май-
дану). А тому Аваков має йти з посади разом зі 
своїм підлеглим. Якщо ми ініціювали відставку 
Віталія Яреми, котрий проти Авакова виглядає 
ще майже ангелом, то останнього потрібно 
було вже давно гнати, а не чекати до даного 
часу. Я зауважив Єгору Соболєву, що не потріб-
но під одну мірку порівнювати всіх силовиків, 
бо, на відміну від Авакова, генпрокурор Віктор 
Шокін та голова СБУ Валентин Наливайчен-
ко щось таки й роблять, і на комітети ходять. 

Більше того, Авакова ставили ми на посаду з 
надією реформувати міліцію, а насправді сис-
темна корупція ще більше зросла. Гарно сказав 
Борислав Береза, що в цей час, коли наші бійці 
гинуть на фронті за нову країну, не припустимо 
керуватися старими корумпованими методами 
в роботі. Дмитро Добродомов заявив, що, коли 
ми йдемо до Європи, то міністру, що викорис-
товує неєвропейські цінності щодо свободи 
слова, не місце на посаді. Колеги підтримали і 
прийняли звернення. Крига скресла! Тепер по-
трібно попрацювати із депутатами.

Зразу після засідання свого комітету був 
присутнім на комітеті з питань національної 
безпеки і оборони щодо розгляду мого зако-
нопроекту про відстрочення від мобілізації на-
уково-педагогічних та наукових працівників із 
науковим ступенем та званням вищих навчаль-
них закладів ІІІ – ІV ст. акредитації, наукових за-
кладів, дослідницьких лабораторій тощо. Таки 
прийняли в порядок денний. Погодили. Тепер 
потрібно якнайскоріше подати на засідання 
сесії для прийняття. Хоча щось підказує, що не 
так легко буде.

Олександр ІВАНЮК

Трибуна депутата

Весняний день рік годує

Хоча, хтозна. Знаєте, в часі відвідин комплексу, влас-
не його першої черги, найсуттєвіше вражають і про-
ймають до глибин душі не запропоновані зручності, не 
суперсучасний шик, навіть не культура обслуговування. 
Бальзамом на душу лягає повага до покупця, котрому 
ненав`язливо, а між тим настійно пропонується ось ця 
перелічена сув`язь. Бо що там гріха таїти – досі поняття 
«ринок» в нашій свідомості неодмінно асоціюється з по-
няттям «базар» такого собі негативістського відтінку, де 
суцільні мінуси. А тут...

Пригадуєте, 2008-го року Чортків, було, похвалився на 
всю область новоспорудженим критим ринком: аналогів 
не мали тоді не те, що районні центри – навіть Терно-
піль (це тепер щось подібне є у Кременці й Заліщиках). 
Нині ми знову піонери: такого молочного павільйону не-
має ніде надовкіл. А було ж як: старий, що не витриму-
вав жодної критики, демонтували і спроектували новий. 
Перспектива бачилась неясна, що й не приховував голо-
ва Чортківського райСТ Іван Заболотний, неодноразово 
ділячись тим клопотом з журналістами районки. На по-
чатках продавці молокопродуктів тулилися, як кажуть, 
де доведеться – «у приймах» то там, то деінде. Відтак 
з`явилось прилаштоване накриття біля м`ясного павільйону, 
така собі тимчасівка. Однак умови, звісно, не ті, що й не раз «ви-
лазило боком» – траплялися випадки торгівлі молоком просто 
з рук чи з землі, й це піддавалося критиці на газетних шпальтах 
теж...

Та, як у тій приказці мовиться, голий «ох», а за голим Бог. Під-
фортунило укласти обопільно вигідну угоду на дольовій участі з 
приватним підприємцем Петром Сандуляком, чиїм коштом і спо-
руджено комплекс. Доля споживчого товариства – 350 квадрат-
них метрів площі. Ось там і «прописався» молочний павільйон 
на 35 робочих місць та 11 продовольчих бутиків. 

– Ми отримали добрий об`єкт, – не приховує задоволення 
І.Заболотний. І деталізує: – Зі всіма зручностями і для продав-
ців, і покупців: вода, каналізація, освітлення-опалення, вбираль-
ня. Умови цокольного приміщення сприятливі для реалізації мо-
локопродуктів: взимку тепло, влітку – прохолодно...

Самісінької передполудневої пори у павільйоні гамірно: жінки 
(більшість в білосніжних, як і пропонована ними продукція, фар-
тушках та нарукавниках) навперебій припрошують скуштувати 
сиру, сметани. Ще не почувши інформації від директора ринку 
Степана Янчишина, вдаємось до міні-інтерв`ю з продавчинями, 
аби вслухатись власне в голос народу. 

Одна з найбільш голосистих, п. Марія представляється: з 
Коцюбинців Гусятинського району. На запитання, чи краще тут 
торгується, відповідає ствердно. «Гірше, бо покупці ще так не 

йдуть, напевно, не знають», – перебиває її 
сусідка, теж коцюбинецька. А на запитання 
щодо умов відповідає руба: «Нам головне, 
аби купували». А ось – жінки із Жабинців, 
теж з Гусятинщини. Ці мовлять горделиво: 
«Хіба не бачите, що нам тут добре?! Ось 
які ми нарядні, в білій уніформі! – усмі-
хаються. – Якраз до нового інтер`єру!». 
«Дуже класно! – додає їх молодша одно-
сельчанка п. Оксана. – Там було душно, 
бо вже стає спекотно, а тут комфортно, 
бо прохолодно». Й принагідно уточнює: 
щочетверга і щосуботи ось так гуртом до 
Чорткова з молоком, сиром і сметаною на 
торг приїздять.

Директор ринку у міжчассі оглядин при-
лавків і бутиків (бо від вміло представле-
ного продуктового краму тут аж очі розбіга-
ються, та й ціни чи то так, лиш на початок, 
а все ж нижчі ніж деінде) провадить нас 
спочатку 70-ма квадратами площі «молоч-
ки», а відтак і всіх 350-ти цокольного рівня. 

Показує три входи зі всіх сторін (два з ринку і – з вул. Аптечної) 
– задля зручності споживачів. Сповільнює увагу на нововідкри-
тій крамниці під брендом «Теко» власне споживчої кооперації. 
До нашої «екскурсії» долучається і завгосподарством ринку – 
Василь Янчишин. В його віданні трохи вужча сфера – побутові, 
підсобні приміщення, куди охоче нас провадить.

– Самі, власними силами, ми нізащо не спорудили б щось по-
дібне, – відверто ділиться в слові С.Янчишин. – Добре, що так 
розпорядилася доля і злучила нас у спільному намірі із п. Сан-
дуляком, – наголошує. – Скільки ризиків, переживань було, коли 
пішла інфляція, думалось, заморозиться будова. Тішить, що діс-
талися оцього рівня...

Директор ринку провів нас і першим поверхом торгового комп-
лексу – вже не свого, а власне Сандулякового, де ось-ось має 
відкритися аптека; на першому й на другому згодом розмістять-
ся продовольчі та непродовольчі бутики, можливо, розважаль-
ний заклад. Втішила й можлива перспектива, щоправда, поки 
що лиш вимріяна співвласниками комплексу. І п. Заболотний, і 
п. Янчишин реально бачать, аби сюди, до цього усміхненого на-
встріч полудневому сонцю приміщення, перебрався отой увесь 
гамірливий ринок-базар, «наметове» містечко, що вже роками 
«осідає» в середмісті Чорткова, всуціль поглинаючи й гублячи 
його істинне лице. Кажуть: місця вистачить усім, аби лиш хтось 
охоче та вміло скермував. Чи ж буде так?

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Ринковий» – то вже не базарний
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Вшанування

Відзначаючи 70-річчя закінчення Другої світової війни, у 
Горішньовигнанському навчально-виховному комплексі про-
ведено ряд заходів, які впливають на формування виховання 

молодого покоління. З учнями 5-7-х класів 
влаштовано флеш-моб «Ми за мир», клас-
ними керівниками, класоводами проведено 
уроки мужності. Вчитель історії Світлана 
Возна провела тематичну інформаційну 
годину на тему: «День пам`яті і примирен-
ня», організовано екскурсію в історико-ме-
моріальний музей політичних репресій Бу-
чацького єпархіального управління УГКЦ, 
де і відбулася зустріч з пані Марією Штепою 
– зв’язковою УПА, політв’язнем, авторкою 
багатьох книг, котра побажала молодим 
людям, щоб вони ніколи не знали війни. 
Біля пам’ятного знака на цвинтарі с. Горіш-
ня Вигнанка відбувся мітинг-реквієм пам`яті 
жертв нацизму. 

У всіх заходах наводилася пряма пара-
лель між подіями 70-річної давності і сьо-
годення, закликаючи до миру і цілісності 
України.

Галина ЧАЙКОВСЬКА-КІНЬ, 
заступник директора з навчально-виховної роботи 

Горішньовигнанського НВК 

Написано серцем

День пам`яті і примирення

Щоб діти ніколи не знали війни
8 травня Україна вперше відзначила День пам`яті і примирення. Це день скорботи і вшанування жертв тоталітарних 

режимів і Другої світової війни. Ми згадуємо у своїх молитвах всіх, хто віддав життя за волю і свободу. 

Червоні маки

Бій стихав, неначе злива –
Злива серед літа.
А поранених стрільців
Заховало жито.
Кров сочилася із ран,
На землю спадала,
Засихала в сонці,
Та не висихала.
І посіялась в землі,
Серед усіх злаків,
Кров̀ ю, що не висиха
У суцвітті маків.
Серед злаків червоніє,
Рік у рік знай сходить
Мак червоний на полях
Пам`яттю у крові.
І нагадує всім нам
Сльози й кров пролиту
Всіх стрільців, що полягли
За Вкраїну в битвах.
Не зривайте мак в букет,
Не даруйте оті квіти:
Вони дуже швидко в̀ януть,
Як життя у битвах...

«Мамо, вибач...»

«Мамо, вибач за чорну хустину
І прости за те чорне вбрання.
В твоїх болях й печалях не винен –
Те принесла злорадна війна.
Виростав я в обіймах твоїх,
Мене пестила ніжно руками,
Ти для мене була оберіг
І молилась за мене ночами.
Ти ростила, щоби я зберіг
Твою старість, сім`ю і родину.
Та на нарід наш впала біда –
Я пішов боронить Батьківщину.
Ти за мною, матусю, не плач,
Сльози ж бо для душі – як каміння,
Я з тобою в думках і піснях
Як усі, хто боровсь за Вкраїну.
Я тебе оберіг від наруги,
Яку ворог хотів нав̀ язати...
Мамо, чуєш? Герої живуть!
Лише треба про них пам`ятати...».

Олесь ГОПАНЧУК, 
смт Заводське

Були згадані імена тих, хто загинув на Май-
дані, в зоні проведення АТО. Хвилина мовчан-
ня і скорботи. І – квіти до пам`ятника.

Поміж мешканців села нині налічується шес-
теро учасників війни. Це Кароліна Іванців, Ган-
на Кренцік, Володимира Вівчарук, Мирослава 
Дмитровська, Марія Антохів, Марія Процьків. Є 
й двоє колишніх воїнів-інтернаціоналістів, які 
свого часу брали участь у військових конфлік-
тах на територіях інших держав, – Станіслав 
Лисиця, Михайло Гичпан. І тепер маємо двох 
воїнів АТО – Михайло Гичпан та Сергій Шла-
пак. Тому тема війни не чужа нашим селянам, 
а надзвичайно болюча. Тому й порушував її у 
слові до громади наш сільський голова Микола 
Антохів. 

А мовив він те слово біля каплички Матері 
Божої. І поєднав сказане із Днем матері, яке 
прийшло до нас обіруч із Днем пам`яті та при-
мирення і Днем перемоги над нацизмом. Бо 
материнське свято здавна «замішане» на ве-
ликому патріотизмі, без якого не буває й не 
може бути перемоги у будь-якій війні чи АТО. 
«Без рідної мови, без пісні, без мами збідніє 
земля назавжди» – так іменувався цей день у 
Швайківцях. У бібліотеці села було оформлено 
книжкову виставку на тему: «Зазирніть в мату-
сині очі», а також виставку дитячих творів «Моя мама». 

Вели свято Софія Гапин і Таня Сорока, вірші читали Наталя 
Сорока, Андріана Гапин, Віка і Емма Арутюняни, Тарас Крен-
цік, Олеся Чудик, а також найменшенькі, 5-річні Соломійка 
Канюка, Настуня Ковальчук, Святослав Марчій, Назарчик 
Мудрий. Загостила на свято Анастасія Бісюк із сусіднього с. 
Гадинківці – учениця Пробіжнянської музичної школи і дуже 
чуттєво заспівала про те, як ішов син на війну і посадив коло 

хати калину... Церковний хор під орудою регента Ярослава 
Орнатовського виконував пісні «Через поле України ішла 
Божа Мати», «О Мати Божа», а наприкінці свята – многоліття 
всім парафіянам. Спонсорами свята – солодкий стіл, гостин-
ці учасникам війни і дітям, що доклалися своїми талантами, 
виступили Віталій Чайчук, Іван Мудрий та Микола Антохів. 

Галина ШЛАПАК,
 бібліотекар с. Швайківці

Бережімо мир – основу життя
«Як тільки вберуться у чарівні білі квіти сади навесні, засвітять дивовижні свічки каштани, а в повітрі 

розіллється тонкий і ніжний аромат, в бузкових кущах заллються піснями невсипущі солов̀ ї, а вся земля 
випромінюватиме радість і щастя, нестримну жагу до життя, в один із таких прекрасних днів, 9 травня, ми 

відзначаємо велике свято – День Перемоги», – такими словами розпочинався День пам`яті у Бичківській школі.
Проте цю ідилію весняної краси порушують страшні фото-

кадри війни на шкільній дошці, серйозні обличчя учнів, вчи-
телів і гостей свята. Адже сьогодні, як ніколи, близькі всім 
слова «війна», «жертви», «діти війни». Бо приходять вони до 
нас не із якогось давнього минулого, а кожного дня звучать з 
екранів телевізорів, дзвінків рідних із зони АТО.

Підготовкою заходу займалися вчителі історії Бичківської 
ЗОШ І – ІІ ст. Н.Йосифів і А.Сеник, до участі були залучені 
учні 6-8 класів, вчителі та гості. Для того, щоб повернути 
глядачів у ті трагічні дні, було продемонстровано короткий 
документальний фільм, презентацію про жертви війни, учні 
почули звуки страшної сирени і вибухів. Нікого не залишили 
байдужими і спогади колишнього директора школи, дитини 
війни Валентини Миколаївни Джаги. У неї на війні загинув 
батько, залишивши вдовою молоду дружину із вісьмома ді-
тьми на руках, молодшій з яких на той час було лише чотири 
роки.

Активну участь у святі брали і вчителі школи. У виконанні 
В.Леськів, Р.Цинкалюка, В.Джаги прозвучали пісні військової 

тематики. Після завершення пошанування і вчителі, й учні 
поклали квіти та засвітили лампадки біля пам`ятника Скор-
ботній Матері у рідному селі і вшанували хвилиною мовчання 
односельчан, що не повернулися з війни.

Нам усім здавалося, що події Другої світової – то вже да-
лека історія, яка ніколи не може повторитися на стражден-
ній українській землі. Але минуло 70 років і знову лунають 
страшні вибухи, руйнуються міста й села, проливається кров 
дітей, молодих і старших людей на сході України. Це означає 
одне: історія нічого нас не навчила, не навчила берегти мир, 
який подарували нам ціною власного життя наші прадіди.

Сьогодні перед вчителями стоїть нелегке завдання – не 
лише розповісти про минуле людства, а й виховати справж-
нього патріота, достойного громадянина рідної землі, такого, 
який усіма силами й засобами берегтиме мир. Адже немає 
нічого ціннішого на землі за людське життя, подароване нам 
Богом і батьками.

Анна СЕНИК, 
вчитель історії Бичківської ЗОШ І – ІІ ст.

Захистімо землю, матері!
Недільний травневий день проростає пам`яттю. Опівдні у церкві Воздвиження Чесного Хреста с. Швайківці 

відправляється Служба Божа, а відтак, біля пам`ятника загиблим односельцям, – панахида. Всі, хто зібрався 
тут, одержимі гаслом «Стоїть обеліск, а на нім – імена, які вкарбувала навіки війна». 

Панахиду відправив наш парох о. Василь Квік.

Вечорами зимовими з піснями колисковими
Вишивала матусенька на лляному полотні
І молила Пречистую молитвами предовгими,
Щоб щасливую долю дарувала мені.
Дні дитинства і юності пролетіли лелеками,
У життя самостійне вже мене провела.
І, щоб легше ходити зміг я шляхами далекими,
Рушничок вишиваний той у дорогу дала.
Він беріг від усяких бід, бо живу і по нині я,
Хоча доля прихильною і не завжди була.
Та з нитками барвистими, мов калина чарівная,
Повсякчас у душі моїй Батьківщина жила.
Зараз з гордістю я ношу вже свою вишиваночку,
Та невісткою вишиту й на новім полотні.
Й щиро молю Всевишнього, щоб хоча б наостаночку
Дав побачить щасливою Україну мою.
Усе більше людей в дні святкові по вулиці
В розмаїтих вишиванках, та не кожен із нас
Про майбутнє щасливе держави турбується,
Хоч давно вже настав про це всім задуматись час.
То ж нехай вишиванками, мов улітку акація,
Всі майдани та вулиці буйним цвітом цвітуть,
Може, раз і назавжди вже із колін встане нація
Й нам нащадки щасливії вічно вдячні будуть.

Михайло ІВАНКІВ, 
с. Долина

Вишиванка – наш оберіг
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Хліб життя Істини

Паломництво

Здається, зовсім недавно святкували ми 
Великдень, а вже вчора поминуло й Вознесіння 
Господнє – одне із дванадцяти найпомітніших 

свят церковного року. Це день, коли Ісус Христос 
вознісся на Небо й сів «праворуч Отця». Востаннє 
наш Спаситель промовив своїм учням: «Мир вам!», 

а потім дав останню настанову: «Ідіть і навчіть 
усі народи, хрестячи їх во ім’я Отця, і Сина, 

і Святого Духа, навчаючи їх. Зберігайте все те, 
що Я вам заповів, і Я перебуватиму з вами 

повсякденно аж до кінця світу».
Пригадати ті всі події пропонує своїм віршем 

один із дописувачів районки.
  
Триває піст, у країні свято,
Колись давним була давно
Страшна подія й люди кляті
Месію кинули в багно.

Знущались, били Його в плечі,
Плювали в личко молоде.
Він був ласкавий до малечі
І знав, що смерть Йому гряде.

Коли ішов Він на Голгофу,
На спині ніс свого Хреста,
То була страшна катастрофа,
Ридали й плакали міста.

Пилата вірнії вояки
Схопили бідного Христа
І забивали в тіло цвяхи –
Для них робота ця проста.

Пішов на муки Він за людство,
Його гріхи на Себе взяв,
Щоб закінчилось це паскудство,
Стогнав Син Божий й смерть прийняв.

Які страждання й важкі муки
Ісус тоді перетерпів!..
Його з Хреста знімали руки
Апостолів – Його братів.

І поховали Його в гробі,
Та й каменем закрили вхід.
Він був красивий в своїй плоті,
Лежав спрямований на схід.

Коли четвертий день настав вже,
До гроту учні підійшли,
Та камінь здвигнутий мовчав лиш –
Ісуса в гробі не знайшли.

Стояв у них Він за спиною,
Світився сонцем, пломенів,
Ішов Він тихою ходою
І так до учнів говорив:

«Я бачу, хтось із вас боїться,
Побачивши, що Я живий!..
Я не мара, ви доторкніться,
До вас говорить не німий!..».

І учні дійсно дивувались
Такому диву, що Ісус
Воскрес із мертвих, стушувались,
Опанувавши власний струс.

Та Він сказав: «Я знову з вами,
Ідіть по світу й розкажіть,
Яка була любов між нами,
Щоб кожен так спромігся жить!».

Сказав Він так – і враз вознісся
До неба, де Його Отець.
І довго-довго ще світився
Його божественний вінець.

Всі учні голосно кричали:
«Христос Воскрес, Христос Воскрес!».
І всі по світу провіщали
Вчення Ісуса – це прогрес!

Георгій ХАДЗАРАГОВ
м. Чортків

Цей благословенний Богом куточок землі знаходиться се-
ред лісу прекрасних сосен і ялин, а внизу тече річка. Коли там 
перебуваєш, тихо й спокійно стає на душі, не хочеться життє-
вої суєти. Священик Богдан Єдинак відслужив молебень до 
Матінки Божої, прочани змогли висповідатися, причаститися 
Святих Христових Тайн. 

Ми щиро вдячні Василю Степановичу Градовому за здій-
снення такої прекрасної духовної потреби. Це добродій, ко-
трий, мабуть, нікому не відмовив у жодній просьбі.

Любов ГОЛОВЕНЧАК, 
вчитель недільної школи при церкві Введення у Храм 

Пресвятої Богородиці с. Косів

В одному зі своїх дописів – 
«Я цим живу» – я вже писав 
про Ігоря Стуса. Коли він ще 
навчався в Івано-Франківській 
духовній семінарії, був актив-
ним проповідником слова Бо-
жого, під час канікул провадив 
активну просвітницьку роботу 
в своєму селі. Організовував 
різні зібрання релігійної тема-
тики, влаштовував молодіж-
ні походи до святині нашого 
краю – Зарваниці. Він цим жив, 
це, як кажуть, було у нього в 
крові. Відтак Ігор Стус завер-

шив навчання, отримав диплом. 
Торік у катедральному соборі Верховних Апп. Петра і Пав-

ла у Чорткові відбулося його висвячення в священики. Отець 
Ігор, стійкий і непохитний у вірі, правильно розуміючи покли-
кання людини, цілковито посвятив себе служінню Богові та 
людям. Тому відмовився від радощів і утіх сімейного життя, а 
обрав за кредо – любов до ближнього. Як талановитого, зді-
бного пастиря його направляють на навчання до Папського 

університету в Римі. Час від часу, за можливістю, о. Ігор на-
відується до свого села, бере участь в Літургії разом зі своїм 
наставником о. Григорієм Шафраном, котрому завдячує за 
направлення на Божий шлях. Варто згадати, що вихован-
цями о. Григорія були й оо. Ігор Гайдук, Анатолій Сорокопуд. 
Нині в Івано-Франківській семінарії навчаються Іван Пала-
мар, Андрій Куніцький, у Тернопільській духовній семінарії 
– Ярослав Сенюк.

Декілька разів ми, односельці, слухали недільну Літургію 
та проповідь, яку здійснював о. Ігор Стус із Ватикану. Отець 
був учасником відкриття персональної парохії свв. Володи-
мира й Ольги для українців у м. Авелліно (Італія). Святкуван-
ня розпочалось Святою Літургією, яку очолили два єпархи 
– владика Дмитро та владика Франциск. Разом із єпископа-
ми співслужили оо. Роман Кривий, Ігор Данильчук, Терентій 
(ЧСВВ) та Ігор Стус.

Стійкість і непохитність у вірі, настирливість, вміння до-
сягти бажаного пророкують велике майбутнє молодому 
священослужителю. Цього ми йому й бажаємо. Висловлю 
впевненість багатьох сільчан: ім`я отця Ігоря Стуса не раз 
зустрічатиметься на теренах краю, України та Європи.

Павло ШМАТА, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Посвята Богові та людям
Він знав і розумів, на яку важку дорогу самозречення ступає. Але сказав: «Я присвятив своє життя Богові. 

Це моя власна тверда постанова».

Під знаком Божої любові
Травневого понеділкового дня діти – учні недільної школи церкви Введення у Храм Пресвятої Богородиці 

с. Косів, а також і дорослі (всього 35 осіб) вирушили автобусом до с. Манява, що на Івано-Франківщині, 
де знаходиться Хрестовоздвиженський чоловічий монастир. Це стало можливим завдяки наданню фінансової 

допомоги директором ПАП «Дзвін» Василем Градовим.

«І враз вознісся 
до неба, 

де Його Отець...»

З`їзд молоді

– Попередні зібрання просто гуртували молодь, – насампе-
ред виокремив духівник юнацтва. – А тепер ми зробили акцент 
на основі патріотизму, котрим нині просякнуті всі сфери життя 
України, але основі передовсім християнській. Бо не може бути 
направду патріотом людина, котра, хоч і позиціонує себе в та-
кий спосіб, але не практикує християнського способу життя. 

– Така наука насамперед злинула з уст преосвященного 
владики?

– Після Архиєрейської Божественної Літургії, котру провадив 
єпарх Бучацький кир Димитрій (Григорак), молодь дістала його 
архиєрейське благословення. Духовні науки давав і о. Юстині-
ан Городечний.

– Домінантою з̀ їзду були поняття «Бог і Україна», а ще «лю-
бов», що є основою християнської моралі та патріотизму?

– З`їзд і проходив під гаслом «Ти для України – Україна для 

тебе». Ми залучили наших побратимів, що воювали в зоні АТО, 
один із вояків навіть горів у танку. Але не позиціонували їх як 
взірець геройства далекого й недоступного – навпаки, того, що 
зростає, виходить із суспільності, в котрій перебуваємо всі. За-
для цього й запросили до участі в фестивалі дует «Писанка» 
– він недавно побував на передовій, на Луганщині. Вчинили 
й символічний жест: на семи прапорах (сім – цифра повноти) 
кожен, хто того бажав, мав змогу задресувати своє зичення 
бійцям АТО, поділитися часточкою серця. Не обійшлося і без 
флешмобу – «Я люблю Україну», і без ігор, забав, однак не про-
сто розважальних, а неодмінно просякнутих поняттям христи-
янського патріотизму.

Запитувала Анна БЛАЖЕНКО
Фото Володимира ТИХОВИЧА

України жадане лице
Воно аж сяяло і світилося очікуваним поколіннями 
предтеч ликом новітньої України. Катедральний 

собор Верховних Апостолів Петра і Павла та 
місцина надовкіл нього минулої суботи були вщерть 

виповнені хрстиянською молоддю – адже тут тривав 
її ІІІ єпархіальний з̀ їзд. У чому його відмінність 

від попередніх? – про це ми запитали в очільника 
Молодіжної Комісії Бучацької єпархії УГКЦ

 о. Мар̀ яна Лемчука.
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Новинар

Повстанська криївка
І не повірите де… У старенькій церкві-каплиці! Вона й досі збе-

реглася. Відхиляєш масивний образ, що по праву руку від цар-
ських воріт, і перед тобою – темний лаз. Кажуть, тут не раз пере-
ховувалися повстанці, в тому числі Герої, про яких ми оповідали 
кілька номерів тому…

«Смотри, нашёл!», – зрадів якось «енкаведист», переповіда-
ють старожили, під час однієї з облав. Посвітив ліхтариком углиб 
– нікого. Катів спіткало розчарування: звичайна витяжка... На цей 
раз пощастило і йому, і тим, що знаходились всередині. Бо якби 
червонопогонник проліз туди, у повстанців іншого виходу не за-
лишалося, як висмикнути кільце гранати.

Насправді сховок був настільки «хитромудро» споруджений, 
що мав потаємні ніші, й живу душу можна було виявити, лише 
проникнувши всередину. 

Осередок підпільної церкви
Має старенький храм у своєму послужному списку і заслугу 

як одного з найбільших осередків підпільної Греко-Католицької 
Церкви на теренах краю. Його поставили як тимчасову споруду 
у 1940-1941 рр., оббивши дошками глиняну будівлю (оскільки ще 
1924 р. заклали нову церкву, кам`яну, яку до війни так і не встигли 
добудувати). Проте проіснувала каплиця до 1960 р., коли її по-
вністю закрили. Донині мешкає у селі пані Ірина – живий свідок 
тих подій. Вона та деякі інші активісти, не дивлячись на можли-
вість мати проблеми з тодішнім режимом, збирали тут уночі чи 
то на Різдво, чи на Великдень у ті смутні часи мракобісся чима-
ло людей, і вони мовчки стояли годинами із фанами. Самі, без 
священика, і тихо молилися, навіть не паливши свічки. Цілком 
таємно. Про те ніхто зі сторонніх не мав знати! До честі мухав-
чан, вони вміють тримати, як мовиться, язик за зубами, оскільки 
їхню таємницю так ніхто і не розсекретив аж до зорі незалежності 
України. 

Данина вдячності приборкувачам вогню
Усі ми гордимося тим, що маємо унікальний на теренах району, 

і чи не єдиний (ще й особливо наголошуємо!) в Галичині пам’ятник 
пожежним у Швайківцях, датований минулими віками. Насправді це 
не так. Не єдиний. І хтоз-
на, чи старший літами від 
того, що стоїть у Мухавці 
у посадженому молодому 
садочку школярами і акти-
вістами села за старень-
кою церквою-капличкою. 
На невеликого розміру 
пам’ятнику чітко видно, 
як вогнеборець у харак-
терному для даної служ-
би тих часів шоломі ллє 
воду з кухля на охоплений 
полум’ям храм.

– Цей пам’ятник має 
свою передісторію, про 
яку можна лише здогаду-
ватися, – доповнює нашу 
цікавість своєю розпо-
віддю о. Дмитро. – У сиву 
давнину в нашому селі 
двічі горіла практично 
дотла дерев`яна церква. 
Тож у цьому є певна логі-
ка. Хто його поставив і коли – відомостей не залишилося жодних. 
Даний пам`ятник – один із двох чи трьох подібних у галицькому 
краї, – каже священнослужитель. 

Жителі села його більш-менш відновили, впорядкували, під-
білили. А ось чому він досі не зацікавив науковців чи краєзнавців 
– є не меншою загадкою, аніж його поява тут.

Музей батьківської ікони
«За отця Євстахія Гасяка, коли Україна ставала самостійною, 

наша церква переходила на УГКЦ, – став нас вводити в суть 
справи отець. –  А коли прийшов о. Володимир Петрів, почали 
відновлювати кам`яну недобудовану  церкву. У 1990 р. її посвя-
тив владика Василик. Постало питання, що робити зі старенькою 
дерев`яною каплицею. Вирішили тимчасово використовувати її 
під склад. Кілька років тому разом із сільським головою Михай-

лом Хвалибогою прибрали тут все і створили музей батьківської 
ікони. Аби не тримати на горищі, сільчани свої старі образи ста-
ли приносити сюди, навіть з навколишніх сіл. Можливо, вони не 
мають якоїсь матеріальної цінності, але йдеться про моральну 
складову. Хоча окремі зразки насправді унікальні».

Не гірше Пінзеля
Достеменно не знаємо, чи 

займався геніальний скуль-
птор, уродженець Бучача 
славнозвісний Пінзель коли-
небудь виготовленням фігур 
із дерева, однак та, що нині 
стоїть у мухавській церкві (фі-
гура Богоматері з немовлям), 
вирізьблена з липи понад сто-
ліття тому, направду вражає 
своєю шедевральністю.

«Сюди ми її перенесли із 
каплички, що в центрі села, 
яку збираємося відрестав-
рувати. А до того стояла, на-
певне, в костелі. – продовжує 
нашу екскурсію місцевими 
святинями отець Дмитро. – У 
Мухавці на початку століття 
мешкало всього 120 з лишком 
поляків, і один пан вирішив 
побудувати тут костел (1904 
р.). Та недовго він проіснував 
– до 1908 р. (Нині храм поступово перетворюється на руїни).

Коли показали фігуру фахівцям, виявилось, що вона з чистої 
липи! (Даний матеріал дуже легко піддається обробці). Це – ні-
мецька школа, подібні доводилося бачити у Мюнхені. Ні грамин-
ки не потріскала, дуже легка. На жаль, немає ніякого напису на 
ній, однак вік її – десь 125 років. За фігуру пропонували чималі 
гроші, приїжджали навіть з-за кордону, але такі експонати для 
нас воістину безцінні. 

Майстри з неволі
«Наша громада була першою, якій виготовили престіл у Чорт-

ківському слідчому ізоляторі. Ув`язнені перед цим були сповіда-
ні. Якби з такою уважністю, з таким трепетом відносилися до цієї 
роботи на волі… – зітхає отець Дмитро. А то як буває: закурить 
дзиґар, ще й нап’ється… Якось придбав тим майстрам у неволі 
сигарети, аби хоч чимось віддячити за старання, а вони мені у 
відповідь: «Ні-ні! Ми ж робимо престіл!».

Пригадую, старшого звали пан Микола, родом із Гуцульщини. 
Він усе те різьбив і пильнував…».

Замість епілогу
Ми переповіли про 

наше зачудування лише 
кількома мухавськими 
святинями, знайомство 
з якими умістилося в 
якихось півгодини-го-
дину часу. А були ще 
випадково віднайдені в 
ході земляних робіт ко-
зацькі хрести, що стоять 
нині під церквою, древні 
столітні книги – требни-
ки, служебники, напи-
сані старослов’янською 
мовою, австрійська 
хресна дорога, фігурка 
Ісуса Христа з італій-
ського мармуру, постав-
лена на честь 1025-річчя 
хрещення Руси-України, 
поофірувана вихідцями 
з села Петром і Олесею 
Мельниками… Уявляєте 
(мова про іншого жерт-
водавця – Романа Пшеничного), аби людина взяла банківський 
кредит на суму 10 тис. доларів на придбання для храму кованих 
світильників-«павуків», про які попрохала свого сина, на жаль, 
уже нині покійна мати Стефанія! А в Мухавці такі приклади не-
збагенного альтруїзму є. Воістину, не перестаєш дивуватися, де 
проходить межа людського милосердя і доброти. 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Обереги роду

Мухавські святині
Так іноді буває у нашому повсякденному журналістському житті-бутті, коли «женешся» за якоюсь однією 

сенсацією, а тим часом помічаєш для себе іншу, десь навіть і куди цікавішу. Можливо, це порівняння не зовсім 
доречне, але щось подібне ми пережили під час нещодавнього редакційного відрядження до Мухавки. 

Нашим читачам, гадаємо, була цікавою публікація про перепоховання двох Героїв-повстанців у цьому селі. 
Однак те, що прочитаєте нижче, сподіваємось, викличе не менший читацький інтерес. Особливо у любителів 

старовини. І хтозна, чи ми б самостійно звернули на те увагу, якби не місцевий парох о. Дмитро Ненчин, що 
нам люб’язно все показав і доповнив коментарем. Як же пощастило мухавській громаді, що має такого мудрого, 

ініціативного, не байдужого до минувшини і водночас глибоко духовного отця!

Хронограф міжсучасся батьківської Церкви
Це видання направду унікальне – недар-

ма й поціноване за таке єпископом-орди-
нарієм Бучацької єпархії УГКЦ Димитрієм 
Григораком у передньому слові до нього, де 
достойник Церкви відзначає особливе зна-
мення в приуроченні книги 25-літтю виходу 
прабатьківської Церкви українців із підпілля. 
Унікальне воно не лише надзвичайною полі-
графічною оздобою, а й насиченістю інфор-
мацією. В книзі зібрано відомості про парафії, 
монастирі, храми, подано й шематизм у «роз-
різі» єпархії. Хочете упізнати на фотознімках храм, де разом зі 
спільнотою приходите до Бога, зустрітися поглядом зі своїм чи 
іншими душпастирями, ще раз торкнутися оберегів роду? Кожен 
храм кожної парафії глядить ясними очима зі сторінок видання. 
Поміж світлин, вміщених тут, є й ті, що мають авторство штатних 
і позаштатних «голосонародівців» – Ореста Лижечки, Оксани 
Свистун, Володимира Тиховича.

Сонце на спицях, молитва у серці

Молитвою за Україну була одержима молодь Чорткова та Бу-
чача, котра упродовж двох травневих днів здійснила велопрощу 
до найбільш знаного надовкіл відпустового місця Тернопільщи-
ни – Зарваниці. Як засвідчує її учасник, художник-іконописець 
й волонтер, наш позаштатний автор, член НСЖУ Володимир 
Шерстій, проща вражала не тільки й не стільки чисельністю, як 
силою духу, сповняючого душі й серця. Прочани брали участь в 
Літургії та нічних чуваннях, очищали помисли св. Сповіддю та 
Причастям, а тіло – купіллю в чудодійній джерелиці, як і дотор-
ком до чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої.

«Утішителько в кожній недолі, вислухай нас!»
То є направду національна гордість, 

а їх на Чортківщині – аж три! Йдеться 
про чудотворні ікони землі чортківської: 
Угринську Пресвятої Богородиці «Не-
утомима поміч», Улашківську Божої Ма-
тері та Чортківську Божої Матері Роза-
рію «святої Вервиці» – слова з молитви 
до неї винесено в цей заголовок. Інфор-
мація про них у переліку аж 25-ти тих, 
що на Тернопільщині загалом, увійшла 
до видавничого проекту, нещодавно 

спрезентованого департаментом розвитку інфраструктури, 
транспорту та туризму Тернопільської ОДА. Тут не лише об-
разки згаданих ікон – тут ще й збережені нащадками цікаві та 
повчальні історії про зцілення паломників побіля цих святинь. 
Рівно як і молитви до них і зображення храмів, де святині нині 
перебувають. Особливо цінна об`єднуюча роль цього видан-
ня, оскільки чудотворні ікони належать до храмів різних кон-
фесій – УПЦ КП, УГКЦ та РКЦ.

Швидкісний Інтернет по-росохацьки
Ось такий суперсучасний атрибут нині 

домінує практично на кожній із 15-ти ву-
лиць цього села. Павутиною дротів об-
плутано не лише стовпи, що один за од-
ним «прописуються» тут. Це селяни все 
впевненіше «вписуються» в розгалуження 
всесвітньої «павутини». За словами се-
кретаря Росохацької сільської ради Окса-
ни Штири, ще донедавна налічувалося 
понад 150 користувачів Інтернету, а тепер 
те число дедалі росте. Доступ до швидкіс-
ного Інтернету забезпечують мешканцям 
Росохача представники компанії «Мобіс» 
– провайдера, котрий власне й помітний 
на ринку надання інтернет-послуг швид-
кісністю. Є тут і суб`єктивні причини – адже село лежить в уло-
говині, тож доступ до «павутини» уможливлюють дві потужні 
установки-антени з навколишніх пагорбів.

Містер світу живе у Чорткові
Це поки що. Бо з усього видно: у цьо-

го хлопця блискуче майбутнє. Бо він, 
восьмикласник Чортківської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів № 2 Арсен Магега, здобув три 
перемоги в престижному міжнародно-
му дитячому конкурсі краси, моди й та-
лантів «LITTLE MISS WORLD & LITTLE 
MISTER WORLD-2015», що проходив з 6 
по 16 травня в турецькому місті Бодрум. 
У своїй номінації Арсен отримав відзнаку 
кращого з кращих – Містер-світ – юніор, 
і переміг у конкурсі талантів, виконуючи 
танець в стилі хіп-хоп, тому отримав ба-
гато запрошень з різних країн на участь 

у конкурсах і зйомках. До цього хлопець вже мав цілий шквал 
гучних перемог – у Чеській Республіці, коли став Міні-містером 
Європи, і в Києві, де став найстильнішим українцем-2015, а та-
кож у конкурсі Міні-Містер-модель України-2015, – про це вже 
повідомляла районка.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ, Володимира ШЕРСТІЯ
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Скорбота

Сумна дата

Сонячний травневий день, 20 травня, обпе-
резаний болем. До пам’ятника закатованим у 
чортківській в’язниці, що у сквері Скорботи і 

Надії, зійшлася спільнота небайдужих краян, 
представників різних поколінь, на мітинг-рек-
вієм, присвячений Дню пам’яті жертв політич-

них репресій. 
Єпископ Бучацький кир Димитрій (Григорак) 

у супроводі священнослужителів різних кон-
фесій відслужив поминальну панахиду. 

Події, що відбувалися понад 70 літ тому, 
в чортківській тюрмі-катівні, стіни якої про-
сякнуті кров’ю та слізьми невинно убієнних, 
не дають спокою нашим краянам і до сьогод-
ні. Каральний орган радянської влади НКВС 
кинув у каземати тюрми понад 800 людей 
– патріотів українських, а близько 950 – по-
гнав пішою ходою на Умань. Геноцид строку 
давності не має, чорною сторінкою він вкарбу-
вався в історію України – лучилося у кожному 
висловлюванні виступаючих: преосвященно-
го владики Димитрія, колишнього політв’язня 
Володимира Мармуса, учениці гімназії ім. 
М.Шашкевича Марти Заболотної та ведучої 
зібрання Олександри Кашуби. Репресії, де-
портації, голодомори… До яких лише методів 
не вдавалася тоталітарна радянська машина, 
аби зламати дух волелюбної української нації. 
Вбивали не «ворогів народу», не «шпигунів» і 
«диверсантів», а селян і робітників, вчителів, 
священиків, науковців, інтелігенцію краю, на-
магаючись вбити душу нашого народу. Під 
націоналізмом же розумілися синівська лю-

бов до своєї землі, рідної мови, до традицій 
та вірослужіння Богові. Цвіт нації вкраїнської 
знищили в 30-х, 40-х, 50-х роках; московський 
більшовицький терор проти нашої нації був 
найстрашнішим у світовій історії ХХ сторіччя. 

Тужливо підхоплювали подих вітру вкраїн-
ські національні знамена (жовто-блакитне і 
червоно-чорне), палахкотіли поминальні лам-
падки, схилилися в зажурі квіти шани…

Без патріотів українських не було би Май-
дану, не було би Небесної сотні та героїв АТО 
й тепер уже – російсько-української війни. 
Коли зло не покарано, то воно проростає но-
вим злом під прикриттям «допомога», що й 
маємо ми сьогодні; яке ж страшне значення 
приховало в собі таке світле поняття (недар-
ма вороги України, котрі прагнуть повернути 
«русский мир», ще й досі марширують під пор-
третами катів українського народу). Та чим 
більше намагаються поставити волелюбну 
вкраїнську націю на коліна, тим упертіше й 
завзятіше, не відступаючи від честі й гідності, 
вона бореться за право бути господарем на 
своїй землі. І буде, неодмінно буде – у вільній, 
процвітаючій, незалежній Україні.   

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У геноциду строку давності немає
Щорічно в третю неділю травня –  національний День пам’яті жертв політичних 

репресій, тих, хто згинув у часи більшовицького режиму, був ув’язнений в 
концтаборах чи засланий на далекі безлюдні чужі землі. Вся Україна в глибокій 

скорботі схиляє голови на знак пошанування невинно убієнних, мільйонів обірваних 
життів своїх патріотів. 

Місце зібрання людей, саме там, де й погину-
ли хлопці, могутні дуби й потужні граби оточува-
ли зі всіх сторін щільним кільцем. Лише на галя-
вину, де колись була стоянка вояків УПА, а тепер 
– могила з хрестом, заглядали сонячні промені, 
пробиваючись крізь зелень. Предковічний ліс 
довго зберігав таємницю. Страшну своєю крива-
вістю й водночас величну своєю жертовністю. І 
не лише зберіг, а й зумів повідати людям. Уста-
ми колишнього станичного, активіста, ініціатора 
встановлення не одного пам’ятника воїнам, ко-
трі боролись за незалежність України, організа-
тора й фундатора зведення хреста на місці ві-
чного спочинку воїнів УПА з куреня «Бистрого» 

94-річного Василя Галата. 
Мітинг-реквієм, присвячений бою на Качуровій 

горі та Дню Героїв, відбувся минулої неділі.
«Тут, на цьому святому місці, ми вшановуємо 

героїв, які в далекому 1945-му були вбиті «ен-
каведистами». У навколишніх лісах було багато 
повстанців. Їх підтримували люди з нашого села, 
– розповідав Сосулівський сільський голова Бог-
дан Бегма. – Чагарниками вгору продиралися 
щоденно молоді жінки, дівчата сюди, де кварти-
рував курінь «Бистрого», доставляючи їжу, усе 
необхідне. У цьому лісі трималися повстанці до 
1956 р. Скільки років існувало військо без дер-
жави! Але усе через те, що воно мало підтрим-
ку народу». Пан Богдан нагадав присутнім, що 
і через сімдесят років українці знову повинні зі 
зброєю в руках відстоювати свою незалежність. 
Багато сосулівчан зараз на сході країни, у зоні 
АТО, і знову, як і колись, село не залишає своїх 
земляків напризволяще, а допомагає чим може, 
підтримує армію. 

Як зауважив народний депутат України Олег 
Барна, так само чинять справжні патріоти нашої 
держави по всій Україні. «Наш народ гнобили різ-
ні окупанти. Але завжди знаходилися люди, які не 
лише самі піднімалися з колін, а й інших вели на 
визвольну боротьбу. Майдан Гідності був добрим 

прикладом цього, наші вояки на 
сході є еталоном людської честі 
й гідності, бо, рятуючи свій дім, 
рятують Європу. Зараз Україна 
знову в боротьбі, знову бореть-
ся із загарбниками на своїй зем-
лі. Та вірю, що отак, як зібрала 
нас тут оця подія минулого, ра-
зом, гуртом, єдино, ми здобуде-
мо перемогу!».

Священнослужителі відслу-
жили поминальну панахиду за 
полеглими повстанцями. При-
сутні піднесли на знак шани 
запалені свічі, квіти та вінки до 
могили упівців, Божих людей 
(як їх назвав у своєму виступі перед громадськіс-
тю заступник голови райдержадміністрації Іван 
Віват), які склали все на вівтар незалежності.

Урочистості доповнили своїми виступами 
представники заліщицької самооборони, творчі 
колективи районного будинку культури, навко-
лишніх сіл Сосулівка, Улашківці, Росохач, Забо-
лотівка, Залісся. 

Від часу достеменного встановлення місця 
загибелі, здобуття незалежності України прихо-
дять сосулівчани на цю поляну, щоб відправити 

панахиду, помолитися за загиблими повстанця-
ми. Насичене аурою високої жертовності, це міс-
це передає заряд патріотизму усім, хто його від-
відує. Минулої неділі там побувало багато людей 
– і старших, і молодих, зовсім юних. Сподіваємо-
ся, клич жертовності і віри в непохитність буття 
свобідного роду українців, що ним через роки 
звертаються до нас, нині сущих, полеглі, почуто, 
зерна їхньої науки зійшли рясним жнивом.  

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Вели нас в бій за землю українську знамення тризуба і командира клич

Довгий шлях польовою дорогою, 
попри Дачу Галілея, а потім – ще 

трохи лісовими стежками, чи на фірі, 
велосипедами, а дехто й пішки напрямки 
через чагарники – поспішали подоляни 

на Качурову гору, до місця славного 
бою борців за незалежність України з 

численним ворогом – «енкаведистами», 
чиї людські резерви підкріплено було 
важкою технікою й навіть літаками. 

7 травня далекого 1945-го тут 
вступили у кривавий тан з окупантами 
курінь під командуванням «Бистрого», 

бійці сотень «Сірі вовки» й «Чорноморці». 
Через 70 літ по тому люди масово 
прийшли вклонитися повстанцям 

за Україну.



УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
08.20 Новини звiдусiль 
09.20, 20.00 Про головне 
11.00 Гурт «Авiатор». 
Ювiлейний концерт-шоу 
«Еволюцiя» 
12.30 Утеодин з Майклом 
Щуром 
13.20 Вiкно в Америку 
15.55 Книга ua 
16.30 «Вiват, Король». 
Концертна програма 
Рибчинського 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Подорожнi» з 
Ольгою Герасимюк 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.15 Вертикаль влади 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.25 ТСН
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40, 11.00 «Чотири весiлля - 2» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Хорошi руки» 
22.10 «Грошi» 
23.40 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Небесне кохання» (1) 
11.05, 12.25 Д/с «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
13.15 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.25, 16.15 «Жди меня» 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Дурна кров» (2) 
23.05 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 3» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Роки i долi» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
16.15 «Чудесний канал» 
18.00 «Симфонiя дерева» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
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26 травня, вівторок 27 травня, середа 28 травня, 25 травня, понеділок
УТ-1

06.00 Вертикаль влади 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.35 На слуху 
08.25, 00.25 Вiд першої особи 
09.00 Вiчне 
09.20 Про головне 
10.10 Д/ф «Гра на водi» 
11.20 Д/с «Подорожуймо 
Литвою» 
12.35 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.30 Казки Лiрника Сашка 
14.40 Мультфiльм 
14.50 Дитячi iсторiї 
15.30 Як ваше здоров’я? 
16.05 Х/ф «Прада i почуття» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
19.00 Перша студiя 
19.30 ДебатиPRO 
21.35 Новини. Спорт 
22.00 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 Тепло.ua 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.25 ТСН 
07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 2» 
11.00, 21.00 Т/с «Хорошi 
руки» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» 
20.30 «Чистоnews» 
22.10 «Iнспектор Фреймут 2» 
23.45 Т/с «Розвiдка» (3) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Небесне кохання» (1) 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Щастя з пробiрки» 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.35, 23.05 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 3» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 3» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Дурна кров» (2) 
01.00 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Видатнi волиняни» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 Д/ф «Леся Українка» 
13.40 «Симфонiя дерева» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Скарби музеїв 
Полтавщини» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
17.40 «Так було» 
18.00 «У свiтi незвичайного» 
18.15 «Дорога на Схiд» 
18.30 Д/ф «Таємницi 
Межигiр’я» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Своє, українське» 
20.00 «Дiловий ритм» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 

08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Боги 
рiчкового свiту» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Вiчна пiвнiч» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 03.55 Т/с 
«Перетинаючи межу» 
11.55, 13.20, 16.45 Т/с 
«Снайпери. Кохання пiд 
прицiлом» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.20 Т/с «Чорнi 
кiшки» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Винищувачi» 
00.05 Х/ф «Бiй з тiнню-3. 
Останнiй раунд» (2) 
02.15 Х/ф «Химера» (2) 

СТБ
05.00, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
05.35, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.05, 18.25 «За живе!» 
08.15 Т/с «9 мiсяцiв» (1) 
10.10 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
12.05 «МастерШеф - 3» 
19.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (1) 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.45 Х/ф 
«34-й швидкий» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 07.25, 07.33, 07.55 
Kids Time 
06.10 М/с «Пригоди Джекi Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.35 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.00, 18.00, 01.55 Репортер 
08.05 Єралаш 
12.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
15.55 Т/с «Молодiжка 2» 
18.20, 01.10 Абзац! 
19.00 Т/с «Темний свiт: 
Рiвновага» 
23.05 Т/с «Молодiжка 2» (2) 
02.00 Служба розшуку 
дiтей 
02.05 Дорослi 
як дiти 
04.20 Зона ночi 
05.55 25-й кадр 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.25 «ДжеДАI» 
08.45 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Ера Стрiльця-3» 
12.50, 19.00 Т/с «Попiл» 
15.00 Д/п «Колеса країни Порад» 
15.50 Д/п «Легенди 
радянського розшуку» 
16.40 «6 кадрiв» 
20.00 «Профутбол» 
21.45 Футбол. Лiга 
Європи. Фiнал. «Днiпро» - 
«Севiлья» (Iспанiя) 
00.00 Про Лiгу Європи + 
огляд iгрового дня 
01.30 Х/ф «Годинниковий 
механiзм» 
02.55 Х/ф «Пострiл у 
трунi» 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.10 ДебатиPRO 
10.35 Перша студiя 
11.20 Д/с «Подорожуймо 
Литвою» 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 Казки Лiрника Сашка 
13.55 Мультфiльм 
14.10 Музична академiя Junior 
15.35 Надвечiр`я 
16.30 Чоловiчий клуб. Спорт 
17.25 Чоловiчий клуб 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
20.00 Про головне 
21.35 Новини. Спорт 
22.00 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.15 Вертикаль влади 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 2» 
11.00, 21.00 Т/с «Хорошi 
руки» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Сказочная Русь 
2015» 
22.30 «Право на владу - 2» 
00.35 Т/с «Розвiдка» (3) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Небесне кохання» (1) 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Щастя з пробiрки» 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.35, 16.15, 23.05 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 3» (1) 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Дурна кров» (2) 
01.00 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 Д/ф «Кам’янi могили» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Перлини 
Прибузького краю» 
14.00 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «Живе багатство 
України» 
18.00 «Вони прославили 
наш край» 
18.20 Д/ф «Третя влада в 
Українi» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Формула 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
08.10 Вiкно в Америку 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
14.00 Х/ф «Поклик предкiв» 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Миротворцi» (2) 

ICTV
06.35, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
07.20, 09.15 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.25 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.20 Т/с «Перетинаючи межу» 
12.05, 13.20, 16.20 Т/с 
«Чорнi кiшки» 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.45 Х/ф «Скарб Амазонки» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.20 Х/ф «Денний дозор» (2) 

СТБ
05.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.15, 18.20 «За живе!» 
08.40 Т/с «9 мiсяцiв» (1) 
10.40 Х/ф «За двома 
зайцями» (1) 
12.05 Х/ф «Москва - 
Лопушки» (1) 
14.00, 19.45 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (1) 
22.35 «Детектор брехнi 7» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.55 Уральськi пельменi 
10.00 Єралаш 
10.45 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
15.05 Х/ф «Пiрати 
Карибського моря: На 
дивних берегах» 
18.00, 02.05 Репортер 
18.20, 01.25 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.30 Страстi за Ревiзором 
23.20 Т/с «Молодiжка 2» (2) 

2+2
09.30 Т/с «Ментiвськi вiйни-6» 
17.30 «Люстратор 7.62» 
18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
19.00 Т/с «Попiл» 
21.30 «ДжеДАI» 
22.00 «Секретнi 
матерiали» 
23.00 Х/ф «Людина-тiнь» 
01.00 Х/ф «Жуки» 
02.25 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 

УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
08.20 Новини 
звiдусiль 
09.25, 20.00 Про головне 
10.20 «Подорожнi» з 
Ольгою Герасимюк 
11.20 Д/с «Подорожуймо 
Литвою» 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
14.00 Мультфiльм 
14.30 Хочу бути 
14.55 Фольк-music 
16.55 Д/ф «Гра на водi» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Д/ф «Стеком i шаблею» 
21.30, 05.35 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.15 Вертикаль влади 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.25 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 2» 
11.00, 21.00 Т/с «Хорошi руки» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» 
20.30 «Чистоnews» 
22.10 «Чотири весiлля 4» 
23.45 Т/с «Розвiдка» (3) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Небесне 
кохання» (1) 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Щастя з пробiрки» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.35, 23.05 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 3» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 3» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Дурна кров» (2) 
01.00 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Будьте здоровi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Сад. Город. Квiтник» 
13.50 «Моя улюблена робота» 
14.00 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
14.45 «100 шедеврiв» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Невигаданi iсторiї» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Генiї першого роду» 
18.00 «Видатнi волиняни» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Зона 
ризику» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня 
казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Сiльський 
календар» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.50 Програма «Модна 
правда» 

13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Живий» 
17.30 Культура i мистецтво 
17.45 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Прямий ефiр 
з мiським головою 
Тернополя 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35, 04.00 Х/ф 
«Болотний диявол» (2) 

ICTV
05.10 Факти 
05.40, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. 
Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 03.45 Т/с 
«Перетинаючи межу» 
11.50, 13.20, 16.45 Т/с 
«Снайпери. Кохання пiд 
прицiлом» 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
14.30, 16.20 Т/с «Чорнi 
кiшки» 
18.45, 21.10 Факти. 
Вечiр 
21.30 Т/с «Винищувачi» 
00.10 Х/ф «Бiй з тiнню-2. 
Реванш» (2) 
02.25 Х/ф «Пасажир 57» (2) 

СТБ
04.30, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
05.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
06.35, 18.25 «За живе!» 
07.45 Т/с «9 мiсяцiв» (1) 
09.40 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика» (1) 
11.20 «МастерШеф - 3» 
19.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.55 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!» (1) 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.25 «Один за всiх» 
01.45 Х/ф «Скринька Марiї 
Медiчі» (1) 
03.15 Х/ф «Хiд 
у вiдповiдь» (1) 
04.20 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 07.23, 07.30, 07.53 
Kids Time 
06.10 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.25 М/с «Барбоскiни» 
07.33 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.55 Єралаш 
12.00 Т/с «Татусевi 
дочки» 
16.00 Т/с «Молодiжка 2» 
18.00, 01.55 Репортер 
18.20, 01.10 Абзац! 
19.00 Т/с «Темний свiт: 
Рiвновага» 
23.05 Т/с «Молодiжка 2» (2) 
02.00 Про що говорять 
тварини 
03.55 Зона 
ночi 
05.45 25-й кадр 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
08.25, 21.30 «ДжеДАI» 
08.45, 22.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Ера Стрiльця-3» 
12.50, 19.00 Т/с 
«Попiл» 
15.00 Д/п «Колеса країни 
Порад» 
15.50 Д/п «Легенди 
радянського розшуку» 
16.40 «6 кадрiв» 
22.15 Х/ф «Харлей 
Девiдсон i ковбой 
Мальборо» 
00.15 Х/ф «Мiсто 
грiхiв» 
02.20 Х/ф «Чорна 
Рада» 
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УТ-1
06.00, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
08.20 Новини звiдусiль 
08.45 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.25, 20.00 Про головне 
10.35 Х/ф «Рай океану» 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.55 Мультфiльм 
14.10 Музична академiя 
Junior 
15.40 Вiра. Надiя. Любов 
16.35, 01.20 Музичне турне 
17.45 Театральнi сезони 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Х/с «Вiкендовi 
iсторiї» 
21.35 Новини. Спорт 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 2» 
11.00 Т/с «Хорошi руки» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» 
20.20 «Мультибарбара 
2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ 2015» 
23.00 «Свiтське життя» 
00.05 Х/ф «Б’ютiфул» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Небесне кохання» (1) 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Щастя з пробiрки» 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.35, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 3» (1) 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
23.30 Т/с «Травневi 
стрiчки» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Живе багатство 
України» 
12.30 «Армiя нескорених» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Мгарський монастир» 
14.00 «Що робити?» 
15.15 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
17.00 «Золота провiнцiя» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Захiдний експрес» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Друзi по 
розуму» 
17.30 Програма «Гаджет Time» 
17.40, 02.30 Програма 
«Модна правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Золоте 
стремено» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Спокута» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 03.40 Т/с 
«Перетинаючи межу» 
11.55, 13.20, 16.50 Т/с 
«Непереможний» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 16.20 Т/с «Чорнi 
кiшки» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Х/ф «Сволота» (2) 
23.20 Х/ф «Втеча» (2) 
01.40 Х/ф «Бiй з тiнню-3. 
Останнiй раунд» (2) 

СТБ
08.10 Х/ф «Довгоочiкуване 
кохання» (1) 
10.05 Х/ф «Холодне 
серце» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.45 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Холостяк - 5» 
00.40 Х/ф «Сказ про 
те, як цар Петро арапа 
одружив» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.07, 07.25, 07.33, 07.55 
Kids Time 
06.10 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.35 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
12.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
15.55 Т/с «Молодiжка 2» 
18.20, 02.00 Абзац! 
19.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 
Принц Каспiан» 
22.00 Х/ф «Я - четвертий» (2) 
00.10 Х/ф «Лiмб» (2) 

2+2
08.25 «ДжеДАI» 
08.45 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Ера Стрiльця-3» 
12.50, 19.00 Т/с 
«Попiл» 
15.00, 00.00 Х/ф «Втiкачi» 
16.45 Х/ф «Знайди мене» 
22.00 Д/п «Страшне 
завтра. Донбас: шахти» 
23.00 Д/п «Страшне завтра. 
Донбас: енергетика» 
01.55 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.20 На слуху. Пiдсумки 
07.40 У просторi буття 
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.15 Перша студiя 
10.10 Нотатки на глобусi 
10.30 Український корт 
11.00 Книга ua 
11.45 Д/ф «Iндiя та Європа: 
палiмпсест» 
12.10 Д/ф «Шiсть ярдiв грацiї» 
13.00 Свiтло 
13.40 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
14.55 Концертна програма 
16.35 Чоловiчий клуб. Спорт 
17.35 Чоловiчий клуб 
18.05 Х/ф «Марiя з 
Назарета» 
20.00 Д/ф «Вони боролись 
до загину» 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.10 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
06.00 «Грошi» 
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.30 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
08.55 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Свiтське життя» 
10.35 Х/ф «Тато в законi» 
14.25 «Вечiрнiй Київ 2015» 
16.30 «Вечiрнiй квартал в 
Буковелi» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.00 «Лiга смiху. 
Чемпiонат України з 
гумору» 
00.00 Х/ф «Термiнатор» (2) 

ІНТЕР
05.20, 20.00 «Подробицi» 
06.40 Х/ф «Автомобiль, 
скрипка i собака Клякса» (1) 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Новини 
10.00 Х/ф «Зелений 
фургон» (1) 
12.35 Т/с «I все-таки я 
кохаю...» (1) 
14.30 Т/с «Любов у спадок» (1) 
18.00, 20.30 Т/с «Будинок з 
лiлiями» (2) 
22.00 Концерт «Команда, 
без которой нам не жить» 
00.00 Т/с «Мiнус один» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Музеями Тернопiлля» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Сад. Город. Квiтник» 
13.20 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
14.00 «Схiд-Захiд. 
Децентралiзацiя» 
15.00 «Наодинцi з усiма» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.30 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 12.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Таємниця 
записної книжки» 

09.00 Час-Tайм 
09.30 Україна. 
Перезавантаження 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.00 Програма «Компромiс» 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.30, 00.30 Х/ф «Життя i 
смерть Пiтера Селлерса» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче 
кiно.»Маленькi викрадачi» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Х/ф «Перепустка» 
23.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
06.20 Секретний фронт 
07.05 Антизомбi 
08.00 Дiстало! 
09.00 Громадянська 
оборона 
10.05 Iнсайдер 
11.05 Т/с «Непереможний» 
12.45 Факти. День 
13.15 Т/с «Винищувачi» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф 
«Сволота» (2) 
22.10 Х/ф «Сестри» (2) 
23.55 Х/ф «Бiляфутболу» (2) 

СТБ
06.30 Х/ф «Садко» (1) 
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде 
смачно!» 
10.45 Х/ф 
«Домробiтниця» (1) 
12.25 Т/с «Коли
ми вдома» (1) 
14.00 «Холостяк - 5» 
18.00 Х/ф «Уламки щастя» 
21.50 Х/ф «Службовий 
роман» (1) 
01.05 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
02.40 Х/ф «Старий Новий 
рiк» (1) 
04.20 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.53 Kids Time 
06.05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.55 Уральськi пельменi 
10.00 Ревiзор 
12.30 Страстi 
за Ревiзором 
14.20 Т/с «Темний свiт: 
Рiвновага» 
18.25 Х/ф «Як стати 
принцесою» 
21.00 Х/ф «Дивергент» (2) 
23.50 Х/ф «Тiнi незабутих 
предкiв» (2) 
01.50 Концерт The Hardkiss 
03.20 Дорослi як дiти 
04.05 Зона ночi 
05.45 25-й кадр 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.20 «Нове Шалене вiдео 
по-українськi» 
09.00 Т/с «Попiл» 
12.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-6» 
20.00 Х/ф «Харлей 
Девiдсон i ковбой 
Мальборо» 
22.00 Х/ф 
«Патрiот» 
23.50 Х/ф «Не вкради» 
01.20 Х/ф «Дубля 
не буде» 
02.50 Х/ф «Вiдьма» 

УТ-1
07.30 Шеф-кухар країни 
08.20 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
08.40 Тепло.ua 
09.00 БОГОСЛУЖIННЯ у 
ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРIЙЦI 
12.00 Як це? 
12.25 Хто в домi господар? 
12.45 Школа Мерi Поппiнс 
13.00 Хочу бути 
13.25 Музична академiя Junior 
15.05 Фольк-music 
16.05 Д/ф «Iгор Шамо. 
Києве мiй!» 
16.35 Х/с «Вiкендовi iсторiї» 
17.35 Театральнi сезони 
18.00 Х/ф «Марiя з Назарета» 
19.55 Д/ф «Повернення на 
мапу» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Альтернативна музика 
на Першому. Bahroma 
23.00 Концерт «Як у нас в 
Українi» 

1+1
06.00 М/ф «Планета - 51» 
07.40 Мультфiльм 
08.05, 08.35 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi» (1) 
09.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.15 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
12.05 «Iнспектор Фреймут 2» 
13.25 «Мультибарбара 2015» 
14.00 «Лiга смiху. Чемпiонат 
України з гумору» 
17.15 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв у Росiї» (1) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 5» 
00.00 Х/ф «Стукачка» (3) 

ІНТЕР
07.00 «Подробицi» 
07.40 «Удачный проект» 
08.30 «Готуємо разом» 
09.30 «Новини» 
10.00, 11.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.55 Х/ф «Приморський 
бульвар» (1) 
14.25 Т/с «Любов у спадок» 
Заключна (1) 
18.00, 21.30 Т/с «Будинок з 
лiлiями» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
00.15 Х/ф «Малена» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
13.35 «Край, в якому я живу» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.30 «Моє фольклорне 
Тернопiлля» 
15.45 «Думки вголос» 
16.00 «Храми Подiлля» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
17.35 «М-хвиля» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Професiйнi iгри» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 Д/ф «Художник 
Катерина Бiлокур» 
22.30 «Мгарський 
монастир». ч.2 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
08.00 Європа у фокусi 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Маленькi викрадачi» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства. iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Френкi та 
Джоннi одруженi» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.20 Дивитись усiм! 
10.20 Т/с «Винищувачi» 
12.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Джампер» 
15.10 Х/ф «Ейс Вентура. 
Детектив з розшуку 
домашнiх тварин» 
16.55 Х/ф «Ейс Вентура. 
Поклик природи» 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Брюс 
Всемогутнiй» 
22.20 Х/ф «Маска» 
00.15 Х/ф «STARперцi» (2) 

СТБ
07.55, 10.50 Х/ф «Ой, ма-
моч-ки!» (1) 
08.55 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на Майданi» 
15.05 Х/ф «Уламки щастя» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Один за всiх» 
22.10 «Детектор брехнi 7» 
23.50 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 08.03 Kids Time 
06.10 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.05 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 
Принц Каспiан» 
10.45 Т/с «Темний свiт: 
Рiвновага» 
18.45 Х/ф «Як стати 
принцесою 2» 
21.00 Х/ф «Вовки» (2) 
23.00 Х/ф «Перевертень» (3) 

2+2
07.00 «Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2014-
2015» 
09.00 Х/ф «Не вкради» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «ДжеДАI» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 Д/п «Страшне 
завтра. Донбас: шахти» 
15.00, 23.30 Т/с «Наша ера. 
Продовження Бiблiї» 
19.15 Футбол. 25 Тур. ЧУ. 
«Чорноморець» - «Металiст», 
«Динамо» - «Металург З», 
«Волинь» - «Металург Д» 
21.30 «Профутбол» 
23.10 «Гра 
без правил» 
02.50 Х/ф «Тримайся, 
козаче!» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваші успіхи і популяр-

ність можуть викликати за-
хоплення друзів і заздрість 
недоброзичливців. Імовірна 
зміна роботи. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Не відмовляйтеся від 

запропонованої допомо-
ги, тому що наодинці буде 
складно завершити деякі 
важливі справи. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Напружений період. Не 

поспішайте починати щось 
нове, постарайтеся не фор-
сувати події, є ризик, що ви 
витратите сили і час дарма. 

РАК (22.06-23.07)
Достатньо мріяти про не-

збутнє, пора тверезо оцінювати 
свої шанси. Ви можете домогти-
ся багато чого, підкоривши на-
чальника цікавою ідеєю. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Прийдеться спітніти. Чим 

би ви не займалися, ця ді-
яльність зажадає величезної 
напруги і самовіддачі. Нама-
гайтеся робити кар’єру не на 
шкоду особистому життю. 

ДІВА (24.08-23.09)
Схоже, ви зараз незадо-

волені собою і сформованою 
ситуацією. Однак постарай-
теся знайти позитивні момен-

ти та зберігайте щиросердеч-
ну рівновагу, інакше це може 
сприяти цілому ряду непоро-
зумінь і конфліктів. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У вас з’явиться можли-

вість створити міцну базу 
для ділового партнерства. 
Можливо, ви підійшли до 
порогу серйозних змін 
в житті, підвищення по 
службі. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ваші плани повинні спів-

відноситися з вашими сила-
ми і можливостями. Впевне-
ність у собі стане запорукою 
успіху. Але непосильна 
ноша ще нікому здоров’я та 
радості не додавала. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Якщо при виникненні пере-

шкод ви відмовитеся від своїх 
планів, значить ви не дуже й 

хочете чогось домогтися. За-
раз час для рішучих дій. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Саме час поділитися з 

товаришами по службі і на-
чальством новими ідеями. 
Ваші задуми надихнуть ко-
лектив на подвиг, і бос це 
оцінить по достоїнству. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На вас будуть очікувати 

плідні дні, як на роботі, так і 

вдома. Вам знадобляться по-
чуття такту і здоровий глузд, 
завдяки їм ви зможете досягти 
просто блискучих результатів. 

РИБИ (20.02-20.03)
Постарайтеся відслідко-

вувати, кому і що ви говори-
те, щоб не зіштовхнутися з 
ефектом «зіпсованого теле-
фону». До нових знайомств 
поки варто віднестися скеп-
тично і обережно.

здоров’я» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Мер» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.30 Нашi 
вiтання 
20.00 Україна. 
Перезавантаження 
21.40 Програма 
«Компромiс» 
22.35 Х/ф «Прекрасна 
Рита» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Перетинаючи 
межу» 
11.55, 13.20 Т/с «Снайпери. 
Кохання пiд прицiлом» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.20 Т/с «Чорнi 
кiшки» 
16.45 Т/с «Непереможний» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.30 Т/с 
«Винищувачi» 
00.05 Х/ф 
«Бiляфутболу» (2) 
01.45 Х/ф «Бiй з тiнню-2. 
Реванш» (2) 

СТБ
05.55, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.30, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.15, 18.25 «За живе!» 
09.35 Т/с «9 мiсяцiв» (1) 
11.40 «МастерШеф - 3» 
19.50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(1) 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.35 Х/ф «До Чорного 
моря» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 07.25, 07.33, 07.55 
Kids Time 
06.10 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.35 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.00, 18.00, 01.55 
Репортер 
08.05 Єралаш 
12.00 Т/с «Татусевi дочки» 
15.55 Т/с «Молодiжка 2» 
18.20, 01.10 Абзац! 
19.00 Т/с «Темний свiт: 
Рiвновага» 
23.05 Т/с «Молодiжка 2» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25, 21.30 «ДжеДАI» 
08.45, 22.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Ера Стрiльця-3» 
12.50, 19.00 Т/с 
«Попiл» 
14.05 Д/п «Снайперська 
зброя» 
15.00 Д/п «Колеса країни 
Порад» 
15.50 Д/п «Легенди 
радянського розшуку» 
16.40 «6 кадрiв» 
22.15 Х/ф «Найманець» 
00.15 Х/ф «Патрiот» 
01.55 Х/ф «Кислородний 
голод» 
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Різне10
Лікар радить

В Україні щеплення за віком проводять про-
ти 10-ти інфекційних хвороб: туберкульозу, ві-
русного гепатиту В (ВГВ), дифтерії, кашлюку, 
правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, 
кору, краснухи, епідемічного паротиту. До Ка-
лендаря щеплень включені рекомендовані 
ВООЗ хвороби, проти яких необхідно прово-
дити вакцинацію. 

Експерти ВООЗ зазначають, що одним із 
головних завдань імунізації в світі є забез-
печення щонайменше 90 відсотків кількості 
дітей щепленнями полівалентною вакциною 
проти дифтерії, правця, кашлюку (АКДП), 
адже зазначені інфекційні хвороби віднесено 
до небезпечних, до цього часу вони є причи-
ною смертності й інвалідності мільйонів дітей 
та дорослих у всьому світі. Так, смертність 
від правця сягає 80 відсотків, його лікування 
дороговартісне, а наслідком перенесеної хво-
роби майже завжди є інвалідизація пацієнтів. 
Смертність від кашлюку в деяких країнах світу 
перевищує 15 відсотків. 

Остання епідемія дифтерії в Україні спо-
стерігалася у 90-х роках XX ст. Її причиною, 
на думку експертів ВООЗ, стали економічні 
проблеми, перебої у поставках вакцин, роз-
горнута в засобах масової інформації ан-
тивакцинальна кампанія, велика кількість 
протипоказань до застосування АКДП і як на-
слідок – зниження рівня колективного імуніте-
ту до 50 відсотків. З 1990 по 1997 рр. в Україні 
захворіли близько 17 тис. (із них – 3685 дітей) 
мешканців країни, померли – 630 (з них – 193 
дітей). На сьогодні ситуація із захворюваніс-
тю на дифтерію стабільно позитивна. Але до-
сягнення зі зниження захворюваності на цю 
хворобу можуть бути короткочасними, якщо 
вакцинопрофілактика вказаної хвороби буде 
проводитись не в повному обсязі.

За даними ВООЗ у світі 2 млрд. людей ін-
фіковано вірусом гепатиту В (ВГВ), із них при-
близно 350 млн. – хронічні носії цього вірусу, 
які є джерелом інфікування інших людей та 
мають високий ризик розвитку цирозу або 
раку печінки. У світі щорічно реєструється 4 
млн. випадків гострого ВГВ і близько 1 млн. 
смертей, пов’язаних із цією хворобою. 

Один із шляхів передачі – від матері до 
дитини (в перинатальному періоді). ВООЗ 
рекомендовано проводити щеплення всім но-
вонародженим (протягом 24 год. після наро-
дження). У країнах, де зазначені рекомендації 
ВООЗ знайшли відображення в національних 
програмах імунізації, спостерігається посту-
пове формування колективного імунітету про-
ти ВГВ. 

Україна визнана ВООЗ територією, вільною 

від поліомієліту, що стало можливим завдяки 
вакцинації. 

За даними ВООЗ гемофільна інфекція (НіЬ-
інфекція) є однією з 5-ти основних причин 
смертності дітей віком від 1-го місяця до 5-ти 
років. В Україні щорічно діагностується близь-
ко 150 летальних випадків серед дітей віком 
до 5 років від пневмонії, ймовірно, 10-15 відсо-
тків із яких викликані НіЬ-інфекцію.

Згідно з Календарем, перше щеплення 
для профілактики кору, паротиту та краснухи 
проводиться комбінованою вакциною (далі – 
КПК) у віці 12 місяців; друге – у 6 років. Необ-
хідно зазначити, що зазвичай у дітей перебіг 
краснухи проходить в легкій формі, але у ва-
гітних може викликати загибель або вродже-
ну краснуху плода, що проявляється вадами 
розвитку серця, очей, центральної нервової 
системи й іншими тяжкими хворобами. За да-
ними ВООЗ вакцинація лише дорослих (жінок) 
проти зазначеної хвороби не змінює динаміку 
передачі вірусу краснухи, в свою чергу, змен-
шення кількості щеплених дітей призводить 
до підвищення ризику виникнення вродженої 
краснухи.

Колективний імунітет запобігає виникненню 
та поширенню інфекційних хвороб у популя-
ції, є ефективним при наявності достатньої 
кількості населення, які мають імунітет проти 
того чи іншого інфекційного захворювання. 

Велику шкоду здоров`ю популяції в цілому 
нанесла проведена у попередні роки анти-
вакцинальна кампанія в ЗМІ, яка призвела 
до того, що батьки масово відмовлялись від 
проведення щеплень своїм дітям, піддаючи 
їх таким чином величезному ризику захворіти 
на тяжке інфекційне захворювання. В декла-
рації прав дитини, затвердженій резолюцією 
Організації Об’єднаних Націй від 20 листопа-
да 1959 р. за № 1389 (XIV), чітко визначено, 
що кожна дитина має право на захист свого 
здоров’я найбільш сучасними засобами. Про-
те на сьогодні не існує більш сучасного та 
надійного засобу захисту людини від інфек-
ційних захворювань ніж вакцинація. Відмо-
ви батьків від імунізації дітей призводять до 
зниження колективного імунітету і створюють 
можливість розвитку спалахів та епідемій ре-
гульованих інфекційних захворювань. Разом 
із тим на сьогодні щеплення – єдиний спосіб 
запобігти інфекційним хворобам і знизити по-
казники захворюваності на інфекційні хворо-
би, керовані засобами специфічної профілак-
тики.

Оксана ГУЦУЛ, 
лікар-епідеміолог

Безпосереднє ведення справ і коорди-
нація діяльності стосовно дітей-сиріт і ді-
тей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, покладено на служби в справах дітей.

На обліку служби у справах дітей Чорт-
ківської райдержадміністрації перебуває 
63 дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування; у дитячих будинках 
сімейного типу виховуються вісім дітей, у 
прийомних сім’ях – сім; на повному дер-
жавному утриманні знаходиться п’ятеро 
дітей.

Безумовно, найбільш вразливою ка-
тегорією осіб, які потребують державної 
підтримки, були і є діти, котрі залишилися 
без піклування батьків, діти-сироти. Дер-
жава за рахунок коштів державного бю-
джету гарантує надання та виплату до-
помоги на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування.

Опіка встановлюється над дітьми, які 
не досягли 14-ти років, а піклування – над 
дітьми віком від 14-ти до 18-ти років.

Опікуном, піклувальником може бути 
повнолітня дієздатна особа. При призна-
ченні опікуна, піклувальника враховують-
ся особисті якості людини, її ставлення 
до дитини (Сімейний кодекс, стаття 244). 
Однією з умов оформлення опіки є ба-
жання самої дитини.

Переважне право серед кількох осіб, 
які бажають стати опікунами чи піклу-
вальниками щодо однієї й тієї ж дитини, 
надається: її родичам (незалежно від 
місця їх проживання); особам, у сім’ї яких 
проживає дитина в часі, коли виникають 
підстави для встановлення над нею опі-
ки чи піклування. Не може бути опікуном, 
піклувальником особа, яка зловживає 
алкоголем, наркотичними засобами, по-
збавлена батьківських прав, а також ін-
тереси якої суперечать інтересам дитини.

Дитина, над якою встановлено опіку, 
піклування, не втрачає статусу дитини-

сироти або дитини, позбавленої батьків-
ського піклування; що й передбачає дер-
жавні пільги. За дітьми вказаних категорій 
зберігається право на аліменти, пенсії, 
інші соціальні виплати, на відшкодування 
в зв’язку з втратою годувальника. Дити-
на має право на захист від зловживань з 
боку опікуна, піклувальника.

Відповідно до ст. 67 Цивільного Кодек-
су України опікун зобов’язаний дбати про 
підопічного, про створення йому необ-
хідних побутових умов, забезпечення 
його доглядом і лікуванням. Опікун має 
право вимагати повернення підопічного 
від осіб, які утримують його без законної 
підстави. Опікун діє правочинно від імені 
та в інтересах підопічного й зобов’язаний 
вживати заходів щодо захисту його ци-
вільних прав та інтересів.

Контроль за умовами утримання, ви-
ховання, навчання дитини, над якою 
оформлено опіку, піклування, поклада-
ється на органи опіки та піклування.

Звільнення опікуна чи піклувальника 
здійснюється рішенням органу опіки та 
піклування за його бажанням або в разі 
невиконання ним своїх обов’язків; при 
влаштуванні вихованця до державного 
закладу чи коли стосунки між виховате-
лем і вихованцем не дозволяють здійсню-
вати піклування.

У випадку невиконання опікунами, пі-
клувальниками обов’язків і за умови на-
стання тяжких наслідків винні особи не-
суть кримінальну відповідальність.

Любов ПРОКОП,
начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей 
Чортківської райдержадміністрації

Вакцинація – найнадійніший засіб 
захисту від інфекційних хвороб

За двісті років, які пройшли з моменту створення першої вакцини, у світі 
завдяки вакцинації вдалося значно знизити рівень захворюваності та смертності 
від інфекційних хвороб. Так, у рамках розширеної програми імунізації Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) щорічно вдається врятувати 3 млн. дитячих 

життів, запобігти інвалідизації 750 тис. дітей, а також запобігти розвитку сліпоти, 
розумової відсталості, паралічів тощо. 

На замітку

Хто може бути опікуном, 
піклувальником?

Збірна команда Чортківської РК ДЮСШ теж 
взяла участь у цьому турнірі. Незважаючи на 
важкий переїзд, наші спортсмени відразу при-
ступили до змагань. Проявили силу волі, на-
полегливість, витривалість, характер під час 
борцівських сутичок.

Чемпіоном у ваговій категорії до 29 кі-
лограмів став учень ЗОШ № 6 м. Чортків 

Тимур Ставничий. Під 
стать йому виявився 
також Ігор Пшеничний 
із Горішньовигнанської 
ЗОШ – він здобув чем-
піонство поміж своїх 
ваговиків до 47 кг. До 
слова, борець про-
демонстрував високу 
майстерність, не за-
лишивши суперникам 
жодної можливості 
здолати його. А ось 
Максим Бугель, учень 
ЗОШ № 5 м. Чортків, 
став третім у категорії 

до 73 кг.
Переможців і призерів змагань нагородже-

но кубками, медалями та грамотами.

Юрій ГЕРАВС, 
тренер-викладач із вільної боротьби 

Чортківської РК ДЮСШ

Вільна боротьба

Воля до перемоги – понад усе!
14-15 травня в Шумську відбувався ІV Всеукраїнський турнір із вільної боротьби 

«Волинські леви», на який з̀ їхалися понад сто борців, 
котрі люблять помірятись силами.

Постановою Кабінету Міністрів від 28 
лютого 2015 року за № 106 «Про удо-
сконалення порядку надання житлових 
субсидій» механізм видачі субсидій спро-
щено. Призначення субсидій здійснюва-
тиметься лише на основі двох документів 
– заяви та декларації про доходи і витра-
ти осіб, які звернулися за призначенням 
житлової субсидії. 

За субсидією має звернутися член сім’ї, 
на якого відкрито особовий рахунок на спла-
ту житлово-комунальних послуг. Також на 
субсидію можуть претендувати громадяни, 
котрі орендують житло і сплачують за ко-
мунальні послуги. Однак вони повинні мати 
офіційний договір оренди і кошти вносити не 
господарю готівкою, а на рахунок.     

Для призначення житлової субсидії 
громадянин має звернутися за місцем 
реєстрації до управління праці та соці-
ального захисту населення. З метою ком-
фортного отримання субсидій українця-
ми, документи для призначення субсидії 
можуть бути направлені поштою.  

Завітавши до найближчого поштового 
відділення, працівники Укрпошти нада-
дуть вам консультацію щодо порядку на-
правлення всіх необхідних документів на 
отримання субсидії. 

Спрощеною процедурою отримання 
субсидій передбачено, що до 15 квітня 

2015 року українцям разом із платіжка-
ми на житлово-комунальні послуги бу-
дуть надіслані документи, необхідні для 
призначення житлової субсидії. Разом із 
бланками українці додатково отримають 
у поштову скриньку інструкцію про те, як 
правильно заповнювати заяву та декла-
рацію. Це допоможе кожному охочому 
самостійно заповнити документи та наді-
слати їх поштою. 

«Національний оператор поштового 
зв’язку України є надійним партнером для 
українців при отриманні житлових субси-
дій, – відзначає в. о. генерального дирек-
тора Укрпошти Ігор Ткачук. – Відтепер не 
потрібно витрачати зайвий час на поїздки 
до управління соціального захисту насе-
лення. Документи для отримання субсидії 
можна направити поштою, звернувшись 
до одного з 12 тис. поштових відділень по 
всій Україні. Розгалужена мережа відді-
лень національного оператора поштово-
го зв’язку є однією з головних переваг при 
отриманні субсидій через Укрпошту». 

Ознайомитися з усіма необхідними 
зразками бланків для оформлення жит-
лових субсидій можна на сайті Укрпошти 
у розділі «Адміністративні послуги: спро-
щений доступ через пошту».

Адміністрація  ЦПЗ № 6 
ТД УДППЗ «Укрпошта»

Назустріч споживачам

Оформлення субсидій через 
Укрпошту: комфортний механізм 

отримання
Із подорожчанням вартості житлово-комунальних послуг 

актуальним питанням для українців на сьогодні стають житлові субсидії, 
зручність і швидкість їх отримання. 
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земельні ділянки

ПРОДАЮТЬСЯ

послуги

дачі

Ринок праці

будинок
3-кімнатна квартира в новобудові на 5-му 

поверсі; з євроремонтом, меблями та всією 
апаратурою. Загальна площа – 82 кв. м. Об-
ладнана системою охорони. Є гараж – 26 кв. м.

Тел. 050-955-48-69.

земельна ділянка 10 сотих в районі Синя-
кового по вул. Затишній. Тел. 096-443-30-66.

квартири

Міграційна служба інформує

Втрачено

Оголошення, повідомлення

дача у с. Біла (над ставом): будиночок дво-
поверховий 6 х 7, сад, 0,10 га приватизованої 
землі. Ціна договірна.

Тел.: 3-96-60, 
063-276-93-31.

потрібен водій з власним авто – мікроавто-
бус, бус. 

Тел.: 050-709-01-80, 066-614-30-41. 

потрібна няня по догляду за дитиною віком  
1,5 року. 

Тел.: 050-709-01-80, 066-614-30-41.

Варто знати

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Управління Пенсійного фонду України в Чортківському районі оголошує кон-
курс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з обслугову-
вання та розгляду звернень громадян на період соціальної відпустки основного 
працівника.

До участі в конкурсі допускаються особи непенсійного віку, які мають грома-
дянство України, досконало володіють державною мовою, мають повну вищу 
економічну або юридичну освіту, навики роботи на персональному комп’ютері.

Довідкова інформація за тел. 2-22-16.
Прийом документів – протягом місяця з дня оголошення конкурсу.

Світ професій безмежний, тож 
недооцінити значення вибору 

майбутнього фаху неможна. Професія 
визначає і соціальний статус, і 

затребуваність у житті, і, навіть, 
рівень матеріального добробуту. Вибір 
майбутньої професії нерідко викликає 

суперечки батьків і дітей. Адже батьки 
впевнені, що вони краще знають життя, 

а діти хочуть обирати самостійно, 
оскільки це їхнє майбутнє. Для того, 
щоб знайти поєднання думок, варто 

прислухатися до порад фахівців служби 
зайнятості.

Поради випускникам шкіл
1. Краще визначитися з вибором професії 

заздалегідь, а не перед дверима приймаль-
ної комісії. Тим паче, варто дізнатися якомога 
більше про майбутню професію. Не полінуй-
теся та попросіть знайомих чи родичів, які 
працюють за фахом, про який ви мрієте, роз-
повісти або показати, що саме і як вони ро-
блять. 

2. При виборі майбутньої професії не орі-
єнтуйтеся лише на її престижність. Юристи, 
банкіри, економісти, фінансисти дійсно за-
лишаються лідерами серед престижних про-
фесій, але ринок праці ними вже давно пе-
реповнений. Тож, з позиції перспективи, ви 
можете залишитися з гарним дипломом, але 
без роботи.

3. Не думайте, що ті люди, які отримали 
престижну професію, але нині сидять без 
роботи, просто невдахи, а з вами буде по-
іншому. З кожним роком роботодавці стають 
все більш вибагливими і на ринку праці вижи-
ве лише той, хто крім звичайного вузівського 
диплому має ще безліч умінь і знань.

4. Не відвертайтеся від «непрестижних» 
професій, дотримуючись стереотипу про них, 
як про низькооплачувану роботу. Представ-
ники робітничих професій сьогодні на вагу 
золота. Відповідно й заробітна плата у гарних 
фахівців у цій сфері іноді навіть вища, ніж у 
деяких «престижних» спеціалістів.

5. Вивчіть ринок праці, проаналізуйте, які 
професії мають сталий попит, щоб обрати 
професію відповідно до вимог ринку праці.

6. Якщо ви взагалі не уявляєте, яку про-
фесію обрати, зверніться до фахівців центру 
зайнятості, які допоможуть вам визначитися з 
вибором, враховуючи ваші потреби і здібності.

Поради батькам
1. Не намагайтесь нав’язати дитині те, чого 

ви колись хотіли, але не досягли. Пам’ятайте, 
що у неї є свої власні плани та мрії, з якими 
потрібно і варто рахуватися.

2. Не тисніть на дитину, якщо вважаєте її 
вибір майбутньої професії невдалим. Краще 
допоможіть їй розібратися, чи справді вона 
розуміє, чим буде займатися в майбутньому.

3. Якщо ваша дитина і досі чітко не знає, 
ким хоче бути, допоможіть їй виявити те, до 
чого у неї найбільше лежить душа, «гуманіта-
рій» вона чи «технар», творча особистість чи 
прагматик. Не можете визначити самотужки 
– скористуйтеся послугами спеціаліста з про-
форієнтації центру зайнятості.

4. Не бійтеся, якщо вибір вашої дитини при-
паде на непрестижну, непопулярну чи неін-
телігентну професію. Адже, коли людина за-
ймається улюбленою справою, вона завжди 
досягає успіху.

5. Пам’ятайте, що обирати майбутню про-
фесію потрібно не під час подання документів 
у вузи і навіть не протягом останнього шкіль-
ного року. Починати треба ще з 7-8 класів. 
Тоді до закінчення школи дитина вже чітко ви-
значиться, ким хоче стати.

Сподіваємося, що ці поради випускникам 
ЗОШ та батькам обов’язково допоможуть 
зробити обгрунтований та правильний вибір  
професійного майбутнього й застережуть від 
тих негараздів, які можуть виникнути через 
невдало обрану професію.

Людмила БОЙЧУК, 
фахівець з профорієнтації 

Чортківського РЦЗ

напівособняк з можливістю прибудови в 
центрі міста по вул. В.Пітушевського. Ціна до-
говірна. 

Тел. 098-628-83-82. 

будинок в с. Шульганівка, підведений газ, 
біля хати криниця, город.

Тел.: 066-118-13-45, 
067-142-19-57.

1-кімнатна квартира в 9-поверховому 
будинку. Є індивідуальне опалення, нова сан-
техніка, шестиметрова засклена лоджія.

Тел.: 050-377-45-35, 
098-784-86-25, 
050-626-44-09. 

3-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шухевича, 2 а в новозбудованому сучасно-
му будинку. Площа – 95,3 кв. м. Два балкони, 
лоджія, підвал, пластикові вікна. Квартира у 
5-поверховому будинку на 3-му поверсі. Ціна 
договірна.

Тел. 095-779-60-77. 

2-кімнатна квартира площею 55 кв. м, по 
вул. Б.Лепкого, 9, на 5-му поверсі, з усіма зруч-
ностями; зроблений євроремонт, є 6-метровий 
обшитий вагонкою, з євровікнами балкон, за-
вдовжки через дві кімнати; є і третій балкон, за 
рахунок якого збільшено площу кухні. Ванна 
кімната, обладнана всією необхідною сантех-
нікою. 

Тел. 066-080-20-08.

Правління Чортківського райСТ 
здає в оренду приміщен-
ня магазину с. Кривеньке, с. 
Шманьківчики – недорого; 

продає на демонтаж ма-
газин с. Ромашівка за залиш-
ковою вартістю.

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

Обміняю однокімнатну квартиру на дво-
кімнатну з моєю доплатою у місті Чорткові. 
Загальна площа 35,8 кв. м., житлова – 18 кв. 
м. Квартира житлова: нові міжкімнатні двері, 
пластикові вікна між квартирою та лоджією, 
лоджія засклена, індивідуальне газове опа-
лення (котел-бойлер). Квартира тепла, всі сті-
ни внутрішні, в під’їзді є ліфт.

Квартира знаходиться за адресою: м. Чорт-
ків, вул. Незалежності, 86, на 5-му поверсі 
9-поверхового будинку.

Розгляну всі пропозиції обміну (продаж не 
цікавить). Телефонуйте з 8-ї до 17-ї год за 
тел. 096-589-96-96 (Костянтин).

приватизована земельна ділянка в райо-
ні Синякового площею 0,50 га зі старою цегля-
ною хатою і господарськими будівлями. Про-
ведений газ, є криниця, сад, город. Дешево.

Тел.: 3-21-75, 095-536-59-02.

земельна ділянка під забудову в хорошому 
місці. Ціна договірна. Тел. 097-808-82-40.

Чортківська районна громадська ор-
ганізація Всеукраїнського Товариства 
«Лемківщина» висловлює щирі спів-
чуття Марії Миколаївні Заставецькій з 

приводу смерті її матері. Нехай Божа 
благодать огорне душу покійної.

дача  в районі Білецьких озер. Недорого.
Тел.: 099-271-08-17, 
099-025-41-72.

2-кімнатна квартира на 4-му поверсі у смт 
Заводське по вул. Парковій, 4, площею 50 кв. 
м. В хорошому стані. Великий цегляний гараж, 
швейна машинка «Зінгер» (раритет), килими б/к.

Тел.: 2-46-20, 096-386-87-96.

2-кімнатна квартира в м. Чорткові по вул. 
Шевченка, 62. Загальна площа – 50 кв. м. Інди-
відуальне опалення. Ціна договірна.

Тел. 096-258-88-00

будинок  по вул. Верхній Сонячній (біля ав-
тостанції). Земельна ділянка і будинок прива-
тизовані. Підведено всі комунікації.

Тел. 096-258-88-00.

Відповідно до змін, внесених до бюджетного 
кодексу України, щодо реформи міжбюджет-
них відносин, плата за адміністративні послу-
ги включається до складу доходів загального 
фонду місцевих бюджетів. Таким чином, мігра-
ційна служба стала одним із постійних джерел 
наповнення місцевої казни. 

З січня цього року кошти, визначені як плата 
за надання адміністративних послуг, не пізні-
ше одного робочого дня після їх надходження 
від суб’єктів на рахунок міграційної служби, 
перераховуються на рахунки, відкриті для 
місцевих бюджетів за місцем надання послуг.

За словами начальника обласного управ-
ління міграційної служби Томаша Вербича, 
найбільшим джерелом формування загаль-

ного фонду місцевого бюджету є послуга з 
оформлення та видачі паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон і сплата держав-
ного мита, яке справляється при наданні адмі-
ністративної послуги. 

Зауважимо, в першому кварталі цього року 
міграційна служба поповнила казну Тернопо-
ля на 4557,2 тис. грн. (як повідомив Т.Вербич), 
Борщова – на 705 тис. грн., Бучача – на 716,9 
тис. грн., Кременця – на 320,3 тис. грн., Чорт-
кова – на 690 тис. грн. 

Ілір’ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ,
завідувач Чортківського РС УДМС України 

в Тернопільській області  

Поради випускникам шкіл та батькам 
під час вибору майбутньої професії

Кошти за оформлення закордонного 
паспорта надходять до місцевих бюджетів

Соціальний працівник, батьки та опі-
куни БФ «Світ Дітей» по Чортківському 
районі висловлюють глибокі співчуття 
сім`ї Гриценків з Капустинців з приводу 

передчасної смерті їхньої доньки, се-
стри Анастасії.

земельна ділянка 6,5 сотих у районі зупин-
ки Синякового по вул. Весняній.

Тел.: 063-072-70-96, 096-205-85-05.

1-кімнатна квартира на 4-му поверсі піс-
ля капремонту по вул. Незалежності. Терміно-
во. Ціна договірна. 

Тел.: 098-857-98-24, 098-857-98-25.

хата у с. Залісся. Є літня кухня, стайня, са-
рай, 30 сотих городу. Є криниця, газ.

Тел. 097-646-37-31.

будинок в с. Горішня Вигнанка (біля сіль-
ської ради) площею 100 кв. м. Підведений газ, 
криниця, сад, город, літня кухня, господарські 
приміщення (підсобні). Ціна договірна.

Тел.: 096-496-31-86, 
095-167-16-21.

УВАГА! З 1 липня поточного 
року зміни в законодавстві!

1. З 1 липня ц. р. зміни в законодавстві, що 
стосуються реєстраторів розрахункових опера-
цій (РРО). Платники єдиного податку, віднесені 
до ІІІ групи, зобов’язані проводити готівкові роз-
рахунки із застосуванням РРО.

2. Згідно з пунктом 28 підрозділу 10 перехід-
них положень ПКУ щодо звільнення до 1 січня 
2017 року від проведення перевірок дотриман-
ня порядку застосування РРО платників єдино-
го податку ІІ-ІІІ групи, які з 1 січня до 30 червня 
поточного року в господарській діяльності за-
стосовують РРО у фіскальному режимі роботи.

3. З 1 липня цього року пиво віднесене до 
алкогольних напоїв. Роздрібна торгівля пива, в 
тому числі пивом на розлив, буде здійснювати-
ся за наявності ліцензії та РРО.

4. У зв’язку із змінами ПП «Вінс плюс» про-
сить для усунення черг та ажіотажу з  червня 
цього року звертатися за консультаціями та 
придбанням РРО, фіскальних реєстраторів та 
автоматизації торгівлі і послуг.

ПП «Вінс плюс» м.Чортків, вул. Монас-
тирська, 7.

 Тел.: (03552) 3-25-40, 067-351-74-65.

службове міліцейське посвідчення серії УТР за № 
023015 (за посадою – інспектор-черговий ІТТ ПМВ, 
звання – старший лейтенант міліції), видане 15 липня 
2014 р. на ім`я: БІСЮК Павло Іванович.

У візовий центр м. Чортків 
потрібен консультант. 

Вимоги до роботи – знання ПК, 
комунікабельність, порядність.

Тел. 096-851-96-86. 
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Щиро вітаємо 
з Днем народження дорогу дружину, 

люблячу матусю, турботливу бабусю
Тамару Іванівну ДРОЗДЯК 

з м. Чортків.
День святковий –
 то не просто дата,
То життя зернини, 
  зібрані в засік,
Де були турботи, 
радості й печалі,
Де були і щастя, 
  і повага всіх.
Здоров’я бажаєм 
міцного, як криця,
Хай щастя 

                                      постійно приносить 
                                                     жар-птиця.
Щоб доля ласкаво в обіймах тримала, 
Щоденну удачу Вам дарувала.
Вітаємо щиро, бажаєм добра,
Достатку, поваги, наснаги й тепла.

З повагою і любов’ю – 
чоловік Тарас, 

діти і внуки.

Щиро вітаємо з 60-річчям дорогого 
чоловіка, люблячого зятя та батька

Володимира Мироновича 
ПЛЕСКУНА.

Сьогодні рівно 
шістдесят у Твоєму 
      житті минає,
А скільки їх 
ще на шляху,
Про це ніхто не знає,
Тож зичимо 
в здоров`ї вік 
 довгий  прожити,
Щоб усіх на сторіччя 
   міг запросити.

Щоб у мирному небі Тобі сонце всміхалося,
А всі Твої мрії та плани збувалися,
Хай здоров`я, щастя і достаток
Сиплються, як липи цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато літ!

З любов̀ ю та повагою 
– теща, дружина, доньки 

Олена та Наталя.

В чудовий весняний день, 20 травня,
коли вона святкувала своє 50-річчя,
 ми вітали дорогу матусю, донечку

 та люблячу бабусю, сваху  
Оксану Ярославівну НАЛИВАЙКО 

із с. Улашківці.
Найдорожча, 
найрідніша в світі, 
Сьогодні Вас вітають
Ваші діти, онуки 
   та вся родина, 
Кохана наша, 
    люба та єдина. 
Хоч срібні нитки 
заплелися у коси,
Та Ви для нас є 
   молодою і досі. 

Низький уклін Вам, люба мамо, 
Людської щирості й тепла,
Здоров’я просимо від Бога,
Земного шастя і добра.
Щоб не торкалась скронь зима,
Щоб Ви пройшли через усе життя
Така, як є, привітна і хороша,
Матусю наша дорога.
Хай світлою буде життєва дорога, 
Опіка і Ласка від Господа Бога,
А Матінка Божа, Цариця Свята, 
Пошле Вам многі й щасливі літа!

З найкращими побажаннями 
і любов’ю – донька Галина з 
чоловіком Віталієм, онуки 

Вікторія та Софійка, донька 
Мар’яна з чоловіком Михайлом, 

мама Вероніка, свати та вся родина.

22 травня, в цей прекрасний весняний 
день, святкує свій ювілей – 40-річчя –

любляча, дорога сестричка
Наталія Петрівна КАПАЦЬ

із с. Звиняч.
Дорогенька 
   Наталочко!
Сьогодні 
          Твій День! 
Усміхнись!
Бажаєм веселого 
                свята,
Щоб всі Твої 
           мрії збулись,
Щоб запам`яталась 
            ця дата.

З Днем народження вітаєм і бажаєм Тобі:
Будь щаслива Ти назавжди,
Ти найкраща на землі.
Ще ми хочем побажати,
Щоб в нелегкому житті
Вміла труднощі долати,
Що трапляються на путі.
Молодість Твоя хай не проходить,
А разом з нею радість, доброта,
Хай вічним гостем в Твоїм домі будуть
І затишок, і мир, і теплота.
Також бажаєм щастя і здоров`я,
І усмішок, бадьорості та сил,
Щоб Ти завжди була найкраща в світі,
Щоб Тебе завжди Господь Бог любив.

З найкращими побажаннями – 
сестра Людмила з сім`єю, 

брат Володимир зі Львова 
з сім`єю, стрийна Марія 

з Італії.

23 травня святкуватиме свій 40-літній 
ювілей дорогий чоловік, батько і син

Володимир Степанович 
ЗАПОТІЧНИЙ.

Наш славний 
і рідний, 
 найкращий у світі,
З Тобою нам 
  завжди затишно, 
                   світло.
Ти гарний господар 
  і батько чудовий,
Даруєш турботу 
  та море любові,
Спасибі за ласку, 

                                           за руки умілі,
Що вміли підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба,
Дарує усе, що Тобі треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З повагою та любов̀ ю – дружина 
Наталя, син Іван та донечка 

Христинка, теща Люба, 
батьки та сім`ї 

Пиняків і Королів.

21 травня відсвяткувала свій перший 
День народження найкраща в світі 

внучка, чудова сестричка, племінниця
Валерія Олександрівна БОНДАРЕНКО.
У цей день 
народилося дівчатко,
Наче сонце – 
              ангелятко,
Хай радіє вся земля,
У світі кращої нема.
Хай усмішкою 
              втішає
І щасливою зростає
У любові і красі,
І в достатку, 
               і в добрі.
Подарунків їй від долі
І в житті всього доволі,
Щоб пишались нею всі

І в родині, і в сім`ї.
З любов̀ ю – бабуся 

Ніна, дідусь Тадей, тітка 
Анжела і брат Ілля.

23 травня святкуватимуть 
своє золоте весілля дорогі батьки, 

дідусь і бабуся
Іван та  Леся ВАТРАЛІ

із  с. Ромашівка. 

Доземно вклоняємось і засилаємо 
найтепліші слова подяки.

Неначе вчора це було вінчання,
Церковний хор і запахи свічок,
Вінці, свати і присягання,
На щастя і на долю рушничок.
Минуло 50 років з того часу,
Як в вашому житті весна цвіла,
Скільки прожито й пережито разом,
І скроні посріблила сивина.
А в двері стукає ласкава осінь —
Багата, щедра, справді золота,
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші в парі прожиті літа.
Щоб довго раділи онукам, правнукам, 
Праправнуків також на руки взяли,
З небес же Ісус з усієї любові 
Удруге союз ваш благословив.

З любов̀ ю і повагою – син Ігор 
і невістка Галина, син Михайло 

і невістка Галина, 
онуки Іринка і Артурчик 

та вся велика родина.

Це – його давня мрія – бути енергоне-
залежним, зізнається середнього віку чо-
ловік, професійний електрик-«кіповець», 
що трудиться на Чортківському сирза-
воді. Останнє здорожчання цін на енер-
гоносії тільки підштовхнуло до справи. 
Наразі прилад на стадії випробування, 
знімаються електричні характеристики 
тощо. У перспективі – мати дешеву елек-
троенергію для власного використання.

– А щоб продавати державі? – цікави-
мося у нього. 

– Е ні, сміється, він занадто слабкий, 
та й потрібно багато дозволів, відповідні 
лічильники і т. д…

Та я не один тут такий, в інтернеті маса 
всілякої інформації на подібну тематику, 
– продовжує. – Розумієте, є певні обме-
ження на силу вітру (4 м/с), коли генера-
тор починає видавати струм. Тому такі ві-
тряки можна побачити здебільшого десь 
у Карпатах чи у приморських регіонах. 
Заводський аналог на 1,5 кВт коштує орі-
єнтовно 28 тис. грн., і це без щогли та ін-
шого необхідного обладнання. Але спра-
ва не в ціні. Сьогодні людей буквально 
притиснули комунальними платежами. 
Можливо, вони ще цього не відчувають, 
але коли вкінці місяця принесуть квитан-
цію по 7,18 грн. за куб газ чи по 3,60 за 
світло…

Що ж, ягільницького винахідника-ра-
ціоналізатора подорожчання енергоно-
сіїв не надто лякає. Гадаємо, його при-
клад наслідуватимуть й інші майстри 
на всі руки. Що-що, а їх у нас не бракує. 

(Пам`ятаєте, колись, ще за союзних ча-
сів, виходив такий собі журнал «Своїми 
руками». Кажуть, що його передплачува-
ли японці і потім вже як свої «винаходи» 
запатентовували. Де сьогодні японці, 
а де ми?). Адже лише тільки у Чорткові 
можна помітити не одну сонячну бата-
рею на даху приватних будинків, у тому 
ж селищі Заводському. Але про це вже в 
інших наших публікаціях.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Це цікаво

Вітру брат
Ні-ні, таки наш брат-українець до всього пристосується. 

І хай там в рази уряд піднімає вартість енергоносіїв, «на зло йому», 
переконаний, ми виживемо, допоки є поміж нас такі ентузіасти-винахідники, 

як Юрій СЛОМА із Ягільниці, котрий власноруч змайстрував вітряк, 
що дає електроенергію.

Чемпіонат області. 3-й тур

«Буревісник» Кременець – ФСК «Чортків» – 3:2.

Чемпіонат району. 3-й тур

Перша група
Шманьківці – Нагірянка – 1:1; Шманьківчики 

– Поділля – 5:0; Гор. Вигнанка – Звиняч – 0:0; 
Гадинківці – Косів – 2:3; Ягільниця – Улашківці 
– 4:0; «Калічівка» Чортків – Біла – 3:2; Бичківці 
– Базар – 3:0.

Друга група
Зона «А»
Ридодуби – Скородинці – 8:3; Палашівка – 

Ромашівка – 3:3; Білобожниця – Свидова – 2:0; 
Джурин – «Максимум» Чортків – 1:0.

Зона «Б»
В.Чорнокінці – Угринь – 0:2; Товстеньке-1 – 

Залісся – 9:2; Давидківці – Товстеньке-2 – 3:2; 
Пробіжна – Заводське – 1:1; М.Чорнокінці – ви-
хідний.

Футбол


