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Виходить з 1939 року

Вітання Метаморфози природи

Голова  
райдержадміністрації

М.СТАШКІВ

Заступник голови 
районної ради                                                        

Л.ХРУСТАВКА                                                              

Шановні медичні працівники краю!
У переддень нашого професійного свята я за-

свідчую всім свою глибоку шану і повагу.
Щиро зичу добра, миру, спокою і впевненості у 

завтрашньому дні.
Бажаю вам, дорогі колеги, того, що для кожного 

є найціннішим і найдорожчим, бо життя наше, хоч 
і дочасне, але одне, тому, нехай воно у нас буде 
гідним і достойним. Зі святом вас!

Любомир БІЛИК,
директор Чортківського державного 

медичного коледжу, заслужений лікар України, 
кандидат медичних наук

Подяка
Шановний Ігоре Володимировичу, прийміть щиру подяку 

та теплі й сердечні вітання з нагоди професійного свята. 
Споконвіку більше за скарби та всілякі надбання ціну-

валося здоров’я людини. А тому професія медика завжди 
була однією з найнеобхідніших і найшанованіших. 

Низько вклоняємось Вам, завідувачу інфекційним відді-
ленням, лікуючому лікарю Ігорю Володимировичу Шквар-
ку, з подякою в серці за сумлінну та невтомну працю, за 
доброту, гуманність, благородність і високий професіо-
налізм, за вчасно встановлений діагноз. Ми дякуємо долі, 
що звернулись за лікуванням до Вас. Ви подарували віру 
та надію на одужання нашої дитини. У день професійного 
свята хочеться сказати багато теплих слів подяки. Нехай 
сторицею повертається до Вас добро, дароване людям. 
Нехай у Вашій домівці завжди панують щастя і мир. Міцно-
го здоров’я, благополуччя, добра Вам і Вашій родині.

З повагою – родина з Чорткова.

Футбол

23 червня – День державної служби
Шановні колеги!

Щиро вітаємо вас із професійним святом! 
Люди, які обирають державну службу, заслуговують на гли-

боку повагу, адже на їхніх плечах нелегка ноша відповідаль-
ності за добробут і майбутнє нашого народу. Пам’ятайте, що 
довіра до влади починається з державного службовця, який 
має відігравати роль посередника між нею і народом, гнучко 
реагувати на запити сучасного суспільства. 

Одним із основних пріоритетів національної політики є ре-
формування державного управління, забезпечення прозо-
рості в процесі прийняття владних рішень. Ці зміни покликані 
підвищити авторитет державної служби в Україні та піднести 
імідж нашої держави на міжнародній арені. Тож нехай ваші дії 
будуть мудрими, а щоденна робота викликає повагу та довіру 
громадян. 

Бажаємо, щоби кожен день вашого життя був щасливим і 
радісним, а родинне тепло і затишок допомагали у виконанні 
почесного та відповідального професійного обов’язку.

Червнева чортківська погода мало чим 
відрізняється від маленького капризного 
дитя.  Судіть самі – така ж вередлива, та з 
якимись постійними витівками-несподіван-
ками, що призводять до всіляких прикрос-
тей. Як не страшенна засуха – то неймовір-
на кількість опадів, з якими, зрозуміло ж, не 
справляється каналізаційна система міста. 
Особливо це стосується перетину вулиць 
Шевченка та Хмельницького, в районі мага-
зину “Супутник” (на знімку), який при кожній 
зливі “плаває”... 

Як інформує чортківський гідрометцентр, 
погода у першій та другій декаді червня була 
кардинально різною. У першій – 0,0 мм опа-
дів (!) при нормі – 28 мм, у другій – лише з 
11 по 15 число випало 41,8 мм (норма – 37 
мм), при цьому більша частина цих опадів 
припала на 14-15 червня, коли дощі супрово-
джувались моторошними блискавицями, по-
ривчастим вітром до 14 м/с та навіть градом.

Та це далеко не всі вибрики погоди, котра 
постійно стрибала із крайності в крайність – 
13 червня виявилось найпалкішим за 71 рік 
спостережень, коли стовпчики термометра 
показали +31,5 0 С, внаслідок надходження 
жаркої середземноморскої повітряної маси. 
На зміну їй прийшов (чи то прилетів? Адже 
зміни погодніх умов були надто різкі) балкан-
ський циклон, наслідки якого не могли усуну-
ти не один день – каналізація несправна, не-
мало доріг підтоплено, а ще більше – взагалі 
розмито та доведено до критичного стану.

Судячи з інформації, котру надають одра-
зу кілька сайтів, у Чорткові, після тижня про-
холоди, нарешті поступово ростиме темпе-
ратура повітря, повільно переходячи у спеку 
ближче до початку липня.

Тарас ЗАЯЦЬ,
студент ТНПУ ім. В.Гнатюка,

спеціальність «Журналістика та 
інформація»

Капризи червневої погодиУ неділю – День медичного працівника
За доброю традицією третьої неділі червня відзначається 

День медичного працівника – одне з небагатьох свят, яке не 
втратило свого значення через політичні чи економічні моти-
ви. Його відзначають не тільки лікарі та медсестри, а й усі, без 
чиєї допомоги не обійшлася б медична галузь, хто має відно-
шення до порятунку людських життів, здоров`я.

Важка місія медиків була й залишається однією з найми-
лосердніших. Своєю невтомною працею ви повсякчас демон-
струєте приклади професіоналізму, витримки, самовідданості. 
Власною добротою, знаннями та досвідом повертаєте людей 
до повноцінного життя. Сотні й тисячі пацієнтів із глибокою 
вдячністю згадують ваші корисні поради та лагідні слова, що 
здатні воскресити віру і надію в людських душах.

Бажаємо вам, шановні працівники галузі медицини, міцно-
го здоров’я, благополуччя, родинного затишку, професійних 
успіхів і людської шани. З вірою та впевненістю, відданістю 
клятві Гіппократа прямуйте в майбутнє, спрямовуючи всі зу-
силля на допомогу хворим задля збереження життя і зміцнен-
ня здоров’я населення України. І нехай ваша доброта, турбота 
й милосердя, щедрість душ, щоденна сумлінна, наполеглива 
та нелегка праця повернуться до вас сторицею.

Стадіон «Харчовик» 

21 червня. 16 год.
Чемпіонат області. 9 тур

ФСК «Чортків» – «КАМ» 
Бурдяківці

24 червня. 17 год.
1/2 фіналу кубка області

ФСК «Чортків» – ФК 
«Бережани»

Запрошуємо 
вболівальників стати 
свідком захоплюючих 
футбольних баталій

Районна федерація 
футболу

Увага! 25 червня завершується передплата районки на ІІ півріччя ц. р. Тож поспішайте, залишаються лічені дні!

Фото з Інтернет-ресурсів



19 червня. Тривалість дня – 16.27. Схід – 4.46. Захід – 21.13. Іменини святкують Іларіон, Сусанна
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На часі2
Марш-протестБлагодійництво

Милосердя

Надвечір’ям від площі Героїв Євро-
майдану учасники маршу-віче з гасла-
ми: «Ні – тарифному терору!», «Вищі та-
рифи – багатші олігархи!», «Обленерго, 
облгаз – у державну власність!», «Геть 
уряд олігархів!», «Надприбутки олігар-
хів – у бюджет держави!», «Підвищуй-
те пенсії, а не тарифи!», «Субсидії від 
уряду – знущання над українцями!», 
пройшовши центральною вулицею Тер-
нополя, рушили до пам’ятника Степану 
Бандері, де й відбулося народне віче.

Лідер «Свободи» Олег Тягнибок 
звернувся до учасників заходу: «При-
гадую, ще декілька років тому, коли від-
бувалася славнозвісна акція «Вставай, 
Україно!», тодішні опозиціонери Арсе-
ній Яценюк і Віталій Кличко, котрі були 
нашими партнерами, дуже критикували 
владу і режим Януковича. Горланили, 
мовляв, Азаров підняв ціни на газ для 
населення і на всі комунальні тарифи 
загалом. Тоді неможливо було собі й 
уявити, що нині «свободівців» знову ви-
ходитимуть до людей і доводитимуть 
очевидні факти бездіяльності, брехні, 
лицемірства та зухвальства вже тепе-
рішнього уряду Яценюка. Коли ж він був 
правдивий? Ніхто не може сказати, що 
ми, націоналісти-«свободівці», коли-
небудь рвалися до влади. Нам влада 
завжди була потрібна як інструмент 
для побудови правильного суспільства 
крізь призму націоналістичного світо-
гляду, як написано у «Програмі захис-
ту українців». «Свобода» може чесно й 
відкрито дивитися людям у вічі, бо те, 

що ми говорили вчора, ми говоримо 
сьогодні, запевняю, говоритимемо й 
завтра! Дуже прикро, що ті, хто стояв 
поруч із нами на Майдані, на плечах 
героїв Революції Гідності увірвали-

ся в парламент, прийшли до влади й 
сьогодні нагло, лицемірно проводять 
свою політику. Не можна допустити по-
дальшої бездіяльності такого уряду; ми 
не повинні допускати того, щоби над 
українським народом знущалися, бо 
Яценюк і олігархічна компанія сьогодні 
провадять політику відвертого терору 
проти українців!».

Принагідно Олег Тягнибок привітав 
батальйон особливого призначення 
«Січ» із річницею утворення: «Бажаю 
нашим побратимам, які там, на Сході 
України, воюють проти ворогів нашої 

держави, сили, натхнення, наснаги, бо-
йового духу! Якнайшвидше повертай-
теся додому живими і неушкодженими! 
Слава Україні! Слава Нації!».

Очільник обласної організації ВО 
«Свобода» Володимир Стаюра зазна-

чив: «Приємно бачити обличчя тих, 
хто вів пліч-о-пліч із нами спільну бо-
ротьбу проти режиму Януковича в часі 
Революції Гідності. Добре розуміємо, 
що нині триває війна на два фронти: 
перший – війна проти Росії на Сході, 
другий – війна проти внутрішніх ворогів 
українського народу. Ми повинні боро-
тися проти такого уряду, проти надви-
соких цін на харчі, пальне й комунальні 
послуги, проти загальної української 
бідності, за межею якої сьогодні живуть 
90 відсотків українців. Прийшов час до 
нової боротьби, ми готові й можемо 
стерпіти будь-що, ми готові «затягнути 
паски», але в жодному разі не дозволи-
мо уряду «затягнути зашморг» на шиї 
українців! Україна повинна повстати! 
Ми, українці, повинні збудувати зовсім 
іншу – нову, вільну, чисту, волелюбну – 
державу! Вірю, український народ здо-
буде перемогу в цій боротьбі!».

Народний депутат України Михай-
ло Головко акцентував: «Сьогодні ми 
зібралися на акцію протесту проти 
антинародних, антисоціальних, антиу-
країнських дій уряду, який очолює Яце-
нюк. Середня зарплата в Україні – 55 
доларів. Україна йде поруч із найбідні-
шими країнами Африки за цим показ-
ником. У нинішньому уряді – справжні 
зрадники ідей Майдану та Революції 
Гідності, їм не місце в українському 
парламенті! Ми повинні здолати цю 
олігархію. Лише разом, об’єднавши зу-
силля, ми спроможні перемогти будь-
якого ворога!».

Володимир ГРУШЕЦЬКИЙ, 
депутат Чортківської районної ради 

Прес-служба РО ВО «Свобода»

Тарифний терор – зубожіння 
вкраїнського народу

15 червня цьогоріч у Тернополі за ініціативи обласної організації ВО «Свобода» (за участю голови 
Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олега Тягнибока, керівників обласної та міської організацій 
Володимира Стаюри та Романа Навроцького, «свободівців» – екс-голови Тернопільської ОДА Олега 
Сиротюка, народного депутата України 8-го скликання Михайла Головка та  голови облради Василя 

Хомінця) відбувся велелюдний марш у рамках всеукраїнської акції «Ні – тарифному терору!». До заходу 
долучилися не лише тернополяни, а й мешканці-борці за справедливість різних районів нашої області, 

зокрема – й активісти Чортківщини.

Коли чуєш подібну історію – одразу усвідомлюєш, що всі 
наші буденні проблеми нічого не варті, настільки вони зда-
ються дрібними і не йдуть в ніяке порівняння, адже мова за-
ходить про найдорожче, що може бути – здоров`я дітей.

Оленці Петрас із Горішньої Вигнанки лишень десять років. 
Закінчила 5-й клас місцевої одинадцятирічки. Ще у ранньому 
дитинстві лікарі поставили дівчинці страшний діагноз – му-
ковісцидоз. Тож практично усе своє коротке життя дитина 
бореться з цією важкою підступною недугою. Не так давно 
сталося суттєве загострення хвороби. А лікування вкрай 
дороговартісне і потребує великих коштів, яких у звичайної 
пересічної сім`ї, де зростає троє дітей, немає. До того ж бать-
ка у січні цього року мобілізували в зону АТО, де старший 
сержант Ярослав Петрас мужньо захищає кордони нашої Ві-
тчизни від зовнішнього агресора. Та родина не залишилася 
наодинці з бідою, яка стала спільною для багатьох із нас. Чи-
малу допомогу кожного року, а особливо тепер надали міс-

цева школа, односельці, церковні громади храмів Горішньо-
вигнанської церкви, Св. Покрови, Вознесіння Господнього м. 
Чортків, друзі з-за кордону, навіть зовсім не знайомі раніше 
родині люди, у яких свого часу були подібні проблеми, охоче 
давали чималі суми грошей. 25 тис. грн. призначила разову 
допомогу для лікування доньки учасника АТО районна рада, 
Чортківська райлікарня передала концентратор кисню – до-
роговартісний апарат, без якого Оленка сьогодні обійтися 
не може. Але курс лікування тривалий і потребує все нових 
і нових коштів, тож до порятунку дівчинки може долучитися 
кожен, хто щирий серцем і душею. Кошти можна перерахо-
вувати на картку в Приватбанку, відкриту на ім`я матері 
дитини – Петрас Світлани Ярославівни; номер картки – 
4627082201655969. 

Контактний телефон – 097-518-99-88.
Допоможімо маленькій Оленці відчувати радість від 

кожного прожитого дня!

Перший заступний голови районної ради 
Любомир Хруставка, голова Громадської ради при 
облдерждадміністрації, голова обласної Асоціації 

жінок Лариса Римар та голова осередку Оксана 
Капелусь зустрілися з вдовами Чортківщини, 

чоловіки яких загинули під час виконання військового 
обов’язку на сході України. 

Під час зустрічі жінки передали двом родинам Чортків-
ського району грошову допомогу, надану волонтерами та 
небайдужими українцями з Асоціації «Клівленд Майдан» зі 
штату Огайо США.

«У наших земляків-героїв, які загинули у боротьбі за те-
риторіальну цілісність на сході України, підростають діти 
– Марійка та Ігор (діти Руслана Коцюка), Дмитрик і Максим   
(сини Дениса Громового). Їм та ще багатьом іншим сім`ям 
необхідна допомога. І добрі люди не лише в Україні, а й за 
кордоном вважають своїм обов’язком хоч чимось підтри-
мати вдів і дітей героїв», — зазначила голова Асоціації жі-
нок Лариса Римар у часі спілкування з родинами загиблих.

«Ми будемо робити все можливе і неможливе, щоб і ду-
хом, і матеріально підтримати цих жінок. Сумна статистика 
свідчить, що раніше українцям треба було гуртуватися на-
вколо допомоги держави у побудові боєздатного війська, а 
тепер – потрібно ще й шукати засоби, аби допомогти тим, 
хто втратив на цій війні своїх рідних. Асоціація жінок пропо-
нує не тільки матеріальну допомогу сім’ям учасників АТО, 
а й психологічну та юридичну підтримку. Тому прошу вас 
звертатися з будь-яких питань в Тернопільську обласну 
Асоціацію жінок», – сказала Лариса Римар.

У зустрічі також взяв участь перший заступник голови 
Чортківської райради Любомир Хруставка. Він зі свого боку 
запевнив сім’ї загиблих, що влада зробить усе необхідне, 
щоби розділити їх горе та вирішити проблеми.

Членкині Асоціації жінок виконали приємну місію – пере-
дали Іванні, вдові Руслана Коцюка з Джурина, котрий заги-
нув після подій в Іловайському котлі,  та  Галині Громовій з 
Росохача, яка втратила чоловіка Дениса, грошову допомо-
гу, що надійшла від наших земляків, які зараз проживають 
у Сполучених Штатах Америки в штаті Огайо і є членами 
Асоціації «Клівленд Майдан». Ця організація уже зробила 
дуже багато благодійних справ для наших співвітчизників: 
надала в Україну медичне обладнання для лікування по-
ранених, фінансову допомогу сім’ям Героїв Небесної сотні, 
одяг і спорядження для військових.

«Мені гірко та важко змиритися з втратою свого Русла-
на, – без нього росте наша донечка Марійка. Але ми щиро 
вдячні українцям з-за океану, що вони про нас думають,   
пам’ятають. Для нас ця допомога – це підтвердження того, 
що ми не одинокі у своєму горі, що весь світ шанує наших 
чоловіків-героїв», – сказала Іванна Коцюк.

Як повідомила Лариса Римар, цим заходом, ініційованим 
Асоціацією жінок і громадською радою при ОДА, в області 
розпочато благодійний  марафон допомоги сім’ям заги-
блих воїнів.

За інф. інтернет-видання «Акценти TODAY»  

Українська діаспора передала 
допомогу маленькій Марічці, 

яка втратила тата в АТО

Допоможімо Оленці побороти хворобу
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Написано серцем

Україна в огні
Балада про бійця АТО

Пам`яті Руслана Коцюка

Упав боєць на полі бою,
Стук серця тихо припинявсь...
Усю життєву стежку свою
Він перед смертю вмить згадав.

Дитинство, юність і роботу,
Сім`ю, родину та село.
Схилились мальви біля плоту –
В думках його все пронеслось.

В АТО Руслана проводжали
І тесть, і теща, і рідня.
Іванка, Ігор та Марічка –
Всі засмутились того дня.

Так Україна проводжає
Своїх синів туди, на схід,
Щоб нашу землю захищали
І не лишили банди слід.

Та доля різною буває,
У кожного вона своя:
Одного куля обминає,
А в іншого вона вціля.

Це була мить, що все згадалось,
Стук серця в грудях припинивсь.
Душа вже тіло облишала,
А в небі голуб появивсь.

Додому друзі привезли, 
Сльозами рідні зустрічали,
Мовчазним строєм вздовж села
Навколішки усі ставали.

Коли на цвинтар принесли,
Ридали діти і дружина,
Поцілувати не могли –
Закрита була домовина.

Володимир, дружина Віра
Любили зятя – як й доньку.
Із болем голови схилили,
Жалобу гоячи гірку.

І били дзвони, тишу розривали,
Джурин завмер – як все навкруг.
Пташки у небі не літали,
Геть аж зчорнів і сонця круг.

Не розуміла донечка мала,
Що вже не матиме довіку тата,
Що у дитини батька відняла,
Звела в могилу та війна проклята.

«Звисока, звисока я бачив,
Як друзі ховали мене.
Моя домовина – це моя хатина,
Накрийте землею, зігрію себе...

Не плачте ви, рідні, за мною –
Усіх я вас дуже любив.
Воєнною борозною
Свій шлях на землі закінчив.

Можливо, Господь не обділить,
Залишить куточок в раю...
Я друзів, напевно, зустріну,
Що впали зі мною в бою.

Летіли голуби у небі –
Були у білому вбранні.
Вони й мене з собою взяли –
Лишилось тіло лиш в труні.

Не забудьте стежину до мене
І калину рясну посадіть,
А до церкви на Службу давайте –
Незлим словом мене пом`яніть.

Й день народження мій пам`ятайте,
Той, коли я з̀ явився на світ.
На землі ж бо недовго трудився...
Живі квіти мені принесіть...».

Євген МАЛАНЯК, 
м. Чортків

«По дорозі до табору заїхали в Івано-Фран-
ківськ. Відвідали Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника, в 
якому навчався Герой Небесної сотні Роман 
Гурик, котрий загинув на Майдані під час Ре-
волюції Гідності», – розповів Олег Барна.

Біля університету діти поклали вінок до 

пам’ятника, який встановлено Роману Гурику 
та всім студентам і викладачам, які загинули 
за незалежність України. Побували на моги-
лах, де похований Роман, а також працівники 
міліції, котрі загинули під Іловайськом. Спіль-
ною молитвою, квітами віддали шану Героям.

«Сьогодні вкрай важливо не забувати про 

дітей тих, хто віддав своє життя, боронячи 
нашу країну та відстоюючи її незалежність», 
– зазначив Олег Барна.

Прес-служба народного депутата 
України Олега Барни

Ніхто й думки не припускав, що у ХХІ сто-
літті мирних жителів східних областей Украї-
ни спіткає доля біженців. Рятуючи життя, вони 
змушені покидати рідні домівки, в які ворог-
перевертень несе сльози, біль, смерть… 

Уже чимало сімей-біженців – луганчан, до-
неччан – віднайшли собі пристанище на Чорт-
ківщині. Й ось кілька днів тому нам, кореспон-
дентам районки, випала нагода зустрітися з 
Нелею Адамівною Туранською – мешканкою 
м. Луганськ. Зав’язалося спілкування… 

10-го червня п. Неля приїхала в Чортків, бо 
саме тут родове коріння батька; тут прожи-
вають її рідні, котрих, за волею долі, жінка не 
бачила вже кілька десятків років, у них і відна-
йшла прихисток від кровопролитної війни. 

Змушена була покинути Луганськ, як розпо-
відає Неля Адамівна, бо вже незмога терпіти. 
Остаточно зрозуміла, що наступає голод, ро-
боти немає, влада так званої «ЛНР», самопро-
голошеної, абсолютно не дбає про мешканців 
Луганщини. «При владі, – говорить п. Неля, 
– справжні бандити, саме так називаю їх не 
лише я, а й мирне населення Луганська». Ще 
перед референдумом луганчани нібито пові-
рили тій проросійській пропаганді. Владарі по-
обіцяли людям, що видаватимуть кожному со-
ціальну картку. Видали – пластикову, але без 
спеціального, так званого, чіпа, тобто – мерт-
ва картка, в електронному обробітку її ніяк не 
використати. А до картки – лист-роз’яснення, 
який соціальний захист вона зі собою несе: 
безкоштовні лікування, освіта, проїзд місь-
ктранспортом; пільги для всіх на різного роду 
послуги, а також – знижки на ціни в «народ-
них» магазинах «ЛНР». Люди, задурманені 
такою благодаттю, йшли на референдум, бо ж 
і справді хотілося безхмарного життя. Та хіба 
ж солодким обіцянкам можна вірити?.. 

А до листа – ще додаток, на якому відомості 
про три особи – кандидатів на голову само-
проголошеної «ЛНР». Один із них – Ігор Плот-
ніцький, уродженець Чернівецької області. 
Нелі Адамівні чітко запам’яталася інформація 
з його біографії – закінчив Пензенське арти-
лерійське інженерне училище, дослужився до 
звання майора; а далі, подивовує, – працював 
«на різних посадах на різних підприємствах, 
із 2007-го по 2012 рік – на держслужбі захис-
ту прав споживачів». Спочатку ж був Боло-
тов при владі, але за короткий час він кудись 
зник, тому Плотніцький, який нібито очолював 
«Міноборони ЛНР», і став «верховенствува-
ти». Люди обсмаковували соцкартку, а хто 
при владі, в уряді й не зважали. Згодом роз-
повзлися чутки, що Плотніцький – «славноз-
вісний картяр». Пропаганда була побудована 
дуже хитро (туману в очі напускали неабия-
кого). В ополчення йшли тільки раніш судимі 
карні злочинці, котрі відбували ув’язнення в 
слов’яносербській тюрмі. Вже пізніше місце-
ве радіомовлення надавало інформацію про 
нібито втікачів-кримінальників, які влашто-

вують обстріли вулицями міста, а ополчення 
«ЛНР» робить зачистку.  

Із Нацбанку (з найсучаснішим ремон-
том будівля) вивезли все обладнання, всю 
комп’ютерну техніку, документи, мабуть, зни-
щили, а в його приміщенні розташувалися 
ополченці (батальйон «Лєшого») зі своїми 
сім’ями, та якби ж то з сім’ями – в дивному 
камуфляжі «розфуфирені» молоді дівиці…  
Та й загалом із усіх державних установ, при-
міщень військкомату, онкодиспенсеру (хворих 
викидали просто на вулицю) вивозили все об-
ладнання через російський кордон, розпро-
дували. 

Біля будинку, в якому мешкала п. Неля, зна-
ходилася невеличка й непримітна військова 
частина. Проте, розповідали люди, що власне 
на території цієї частини є підземні приміщен-
ня, в яких можна приховати до 10-ти БТРів. 
Здогадувалися мешканці, що це стратегічний 
об’єкт, бо ж неподалік знаходиться ремонтний 
завод. Снайпери чатували на дахах багато-
поверхівок. У цьому ж мікрорайоні, де прожи-
вала Неля, знаходилася й будівля державної 
прикордонної служби. Отож бойовики, хоч і 
запевняли, що російських військових немає 
в Луганську (російське телебачення тран-
слювало, що то вже «негри», військові НАТО, 
грузини, поляки й прибалтійці на українській 
території воюють), та все ж містяни чітко ба-
чили саме бойовиків російської армії, котрі 
винищили всіх прикордонників із контрольно-
командного пункту – бій був страшний… 

… А кордони відкриті ж, і валом посунули на 
українську землю чеченці, осетинці та всяка 
непрохана нечисть… Зламували всі банкома-
ти в місті, гроші міхами тягали. Якогось дня 
вламалися ополченці-«захисники» (чеченці) 
й у квартиру Нелиного батька (який, на жаль, 
уже відійшов у вічність), там і захазяйнували. 
Ніякого дозволу  вони й не питали, бо ж, мов-
ляв, «мы вас защищаем». Проте, коли п. Неля 
завела обережно розмову з одним із «гостей-
захисників», то дізналася: і вони голодують, 
грошей ніхто їм не виплачує, строк контракту 
служби закінчився, а виїхати з території Укра-
їни не можуть, бо Росія назад не приймає. 
Ну звісно ж, навіщо їй отих головорізів. Коли 
жінка попросила «гостя» не нищити нажитий 
роками домашній крам, то оторопіла від того, 
що зайда, грізно глянувши на неї, затис у ру-
ках автомат…  

Обурює до озлобленості той факт, що окре-
мі прихвостні російські заради якоїсь дурної, 
безглуздої та незрозумілої свідомій людині 
вигоди, «мотляючи» бездумно російським 
прапором, кричать «Матушка наша – Рос-
сия!», а пляма осуду падає на більшість «схід-
няків» українських. Ось до прикладу, така собі 
огрядна постарша сусідка п. Нелі, сини якої 
були ув’язненими (один – за наркотики, другий 
– за крадіжки), ходила в «драних сандалях» 
розмахувати російським прапором лише за 

те, що їй пообіцяла влада ЛНР вивільнити з 
в’язниці синів. Їх то випустили, сидять тепер 
обидвоє на «шее матушки», ніде не працю-
ють, очікують «благодаті»; зате – перші в черзі 
за гуманітарною допомогою. А «гуманітарки» 
не всім вистачає; і вся ота «допомога» (1 кг 
рису, 1 кг гречки, 0,5 кг цукру, 2 банки рибної 
консерви, 2 дуже маленькі баночки тушонки, 1 
л води – «Шишкин лес») – з Росії (Курськ, Смо-
ленськ, Московська обл.). Та гуманітарну до-
помогу люди отримали всього тричі лише пе-
ред референдумом. А російське телебачення 
ряснить інформацією щодо постійної підтрим-
ки населення східних областей України. Слід 
сказати, фури з гуманітарною допомогою при-
їжджають, та вся ця поміч не потрапляє до 
рук мирного населення, а перетворюється в 
наживу спекулянтів, анархія процвітає… Ось 
вам і «Народна республіка»… 

 Довго тривала наша бесіда, багато вра-
жаючого розповіла п. Неля, всього й не по-
містити на газетних шпальтах. Та скільки би 
усякого роду потрясінь не пережила ця мило-
видна, приємна, сповнена позитивною енергі-
єю жінка, життя триває. І хоч доводиться сьо-
годні Нелі Адамівні розпочинати жити, так би 
мовити, з нуля, ентузіазм її лише множиться. 
Чортківщина зустріла луганчанку привітно. 
Щоби не тіснитися в доволі маленькому по-
мешканні зі своїми рідними, не завдавати їм 
певних незручностей і клопотів, п. Неля під-
шукувала собі закуток для подальшого про-
живання. На радість нової мешканки Чорткова 
вагому допомогу та підтримку надав директор 
Чортківського державного медичного коле-
джу Любомир Білик, виділивши їй кімнату з 
усіма зручностями в гуртожитку. Для Нелі 
Адамівни, за плечима якої дві вищих освіти – 
економічна і юридична – і робота неодмінно 
знайдеться. Світ не без добрих людей, життя 
продовжується…     

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Біженці

Доброчинність
Діти загиблих учасників АТО з Тернопільщини 

оздоровлюються в «Артеку-Буковелі»
Діти загиблих і поранених учасників АТО з Тернопільщини, зокрема Бучацького, Заліщицького та Чортківського районів, 

проходять реабілітацію в дитячому спортивно-оздоровчому таборі «Артек-Буковель». Організували поїздку народні депутати 
України від «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна і Олександр Шевченко.

Світ не без добрих людей, життя продовжується…
Війна… При одному лише подумі про її смертоносність охоплює жах, що завтра твоє помешкання в якусь мить може зруйнувати ворожий «град» 

чи найстрашніше – обірве життя нестримна куля. Хіба до постійного неспокою та остраху можна звикнути?! Аж ніяк… 
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Військово-патріотичний вишкіл

На змаганнях були представники усіх 
районів, міст Чорткова і Тернополя та ко-
манда Коропецького ліцею з посиленою 
фізичною підготовкою.

Надзвичайно вразило урочисте від-
криття, майстерно продумане Теребов-
лянським вищим училищем культури, на 
якому були присутні представники влади 
– народний депутат України Олег Бар-
на, голова облдержадміністрації Степан 
Барна, начальник департаменту освіти 
і науки ОДА Любомир Крупа, методисти 
та директор ТОКЦТКСЕУМ Оксана Пше-
нична, а також представники  Тернопіль-
ського крайового коша ім. Байди Вишне-
вецького, школи допризовної підготовки 
м. Тернополя та громадських організацій 
«Молодіжний Національний Конгрес» і 
«Пласт», місцевої влади тощо.

Конкурсна програма виявилася дуже 
цікавою, було багато нововведень, на-
приклад, гра  «Пластун», «Теренова  гра» 
(вперше проведена серед «джурят»).

Гра проходила надзвичайно цікаво, 
молоде покоління збагачувало себе не 
лише фізично, а й культурно, духовно, 
пронизуючись патріотизмом наскрізь. Як 
зауважили всі виступаючі, з таким май-
бутнім Україна буде захищена. 

Проведення конкурсу сприяло форму-
ванню в учасників таких морально-во-
льових якостей, як: дисциплінованість, 
сміливість, рішучість, відважність та іні-
ціативність. Гра стала сучасною формою 
вивчення історії українських військових 
формувань та статуту Збройних сил 
України, практичного навчання основ вій-
ськової справи і комплексною організаці-
єю змістовного молодіжного дозвілля.

Вітаємо наших «джурят», команду Ми-

лівецької ЗОШ І – ІІ ступенів, із ІІ місцем 
у загальному рейтингу, які привезли 5 
грамот, 3 кубки і достойно представили 
Чортківський район на обласному етапі 
гри. Всі призери були нагороджені грамо-
тами, кубками та цінними туристичними  
призами.

Наталія ГУТ, 
заступник директора з виховної ро-

боти Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів

Зі середи по п’ятницю в оздоровчому таборі «Орлят-
ко» м. Теребовля проходили військово-патріотичні ігри, 
змагання серед учнів загальноосвітніх шкіл нашої об-
ласті «Джура» та «Сокіл». В урочистих заходах під час 
нагородження учасників змагань взяв участь Олег Бар-
на, котрий вручав переможцям кубки із девізом: «Душу 
– Богу, життя – Вітчизні, честь – нікому!». Переможцями 
змагань стали представники Заліщицького району.

Олег Барна, ще рік назад, теж разом зі своїми ви-
хованцями Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ступенів був 
неодноразовим учасником і призером таких змагань. 
У своєму зверненні до учасників ігор він сказав: «Не 
всім бути математиками чи фізиками, але кожному з 
вас Бог дав до чогось талант: одним до землі, іншим 
– до техніки, третім – до малярства, четвертим – до на-
уки. Але головне, щоби ви закінчили школу Людьми з 
великої букви і залишалися такими все життя. Зараз 
недостатньо бути просто громадянином України з від-
міткою в паспорті. Бо щоби перемогти зло, мало бути 
освіченим і мудрим, потрібно ще діяти, боротися з ним. 
А тому кожний чоловік повинен бути патріотом і воїном, 
готовим до захисту своєї країни, народу, своєї родини. 
Ви, юнь, – наша надія, наше майбутнє. Ви – цвіт укра-
їнської нації, тож із честю продовжуйте традиції нашо-
го народу, мудрість арійської культури, працелюбність 
та любов до землі трипільців, мужність і відвагу наших 
предків-скіфів, козаків, вояків УПА. Навчайтесь, гар-
туйтесь і любіть Україну».

Прес-служба народного депутата України 
О.Барни

Почалося все, як і належиться, з Богослу-
жіння, очолюваного військовим капеланом 
о. Павлом, за тими, хто загинув невинно 
убієнними, захищаючи європейський вибір 
України, і за щасливе повернення додому 
українських воїнів. Привітав молоде поко-
ління з початком дводенного вишколу пер-
ший заступник голови райдержадміністрації 
В.Запухляк, зазначивши, що йому надзви-
чайно приємно, що той давній дух україн-
ства, козацьких традицій передається з по-
коління в покоління майбутнім захисникам 
нашої України-неньки: «Ворог сьогодні не 
спить, він на нас чатує, і ми повинні бути го-
товими у будь-яку хвилину дати йому рішучу 
відсіч, інколи навіть ціною власного життя».

Слід сказати, що це не просто була якась 
звичайна забавка для дітей заради «галоч-
ки». Усе реально наближено до військових 
умов. Досвідчені інструктори, за плечима яких 
участь у горнилі подій на Майдані у Києві з 
перших днів, чимало представників терно-
пільського козацтва і нині воює на Сході, про-
водили заняття з рукопашного бою з холод-

ною зброєю та без неї, стрільби з гвинтівки і 
газового пістолета, виявлення і знешкоджен-
ня розтяжок, метання учбової шумової грана-
ти (що вибухає!) на дальність і влучність тощо. 

Вишкіл проходив по певних етапах: пере-
несення пораненого, розбирання і збирання 
автомата, спортивні змагання тощо. Поділені 
на групи учні під час кожного етапу набирали 
певну кількість балів, за якими й визначався 
переможець. А ближче до вечора на стомле-
них виснажливими заняттями юнаків і дівчат 
чекав зварений справжніми козаками з до-
помогою учениць ВПУ та місцевих ґаздинь, 
котрих також надзвичайно зацікавило це дій-
ство, козацькі куліш, юшка і борщ, яким охоче 
пригощалися усі учасники.

Присутній на вишколі Наказний отаман 
Тернопільського крайового коша ім. Дмитра 
(Байди) Вишневецького генерал хорунжий 
Українського козацтва Володимир Мосейко, 
колишній десантник-спецназівець, наголо-
сив, що такі військово-патріотичні заняття з 
молодим поколінням украй потрібні. Адже, на 
превеликий жаль, у свій час фактично повніс-

тю була занедбана у школах «воєнка», на 
другий план відійшло викладання фізич-
ної культури. Удосконалення навиків з вій-
ськово-спортивної та патріотичної роботи, 
виховання молоді в дусі українського коза-
цтва, її залучення до занять фізкультурою 
та спортом є визначальною в діяльності 
їхньої організації.

Подібні вишколи тернопільські козаки 
проводять не вперше, однак наше ВПУ 
стало піонером у цьому відношенні. Тож 
принагідно представник виконавчої гіл-
ки влади району В.Запухляк поцікавився 
можливістю заручитися підтримкою на-
ших гостей для організації подібних мі-
роприємств для чортківського шкільного 
учнівства, на що ті відповіли згодою. Отож, 
чекаємо продовження.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора 

Із таким майбутнім Україна буде захищена!
З 9-го по 12-те червня у Теребовлі в дитячому освітньо-оздоровчому центрі «Миротворець» відбувався обласний 

етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), учасниками якої стали учні 10-х і 
6 – 8-х класів. У насиченій та різноманітній програмі 350 школярів із 36-ти команд продемонстрували свої стройові та 

спортивні навички, ерудицію, знання історії та художні таланти.

Олег БАРНА: «Зараз потрібно 
бути не просто громадянином, 

а воїном, готовим захистити 
свій народ і Україну!»

Гартуй душу й тіло замолоду
Чому довгі  роки озброєна до зубів радянська тоталітарна репресивна машина 

ніяк не могла зламати героїчний опір УПА? Тому що мужні вояки армії без держави, 
причому усі як один – хлопці і навіть дівчата – в юні роки пройшли відповідний вишкіл 

у різних військово-патріотичних організаціях, таких як «Луг», «Січ» та ін. І саме ця 
робота, на жаль, майже повністю знівелювалася в роки незалежної України, чим не 

проминув скористатися ворог, підступно напавши на наші східні терени, коли наша 
країна була знекровлена у внутрішній борні. Тому саме на це покликані військово-

патріотичні вишколи, подібні тому, який днями відбувся у с. Млинки з учнями-
другокурсниками Вищого професійного училища в рамках підсумкового заняття 
з предмета «Захист Вітчизни» за ініціативи викладача даного предмета Михайла 

Чорнія, дирекції закладу, за участю представників Тернопільського коша Українського 
козацтва та районної і місцевої влади.
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Подіум

Насліддя

Прикро й болить, ятрить «незагоєна рана» – зібрані матеріали 
використані для інших цілей. Директор музею, учитель, не про-
вів жодної екскурсії і виїхав з Чорткова. З музею пропадають ре-
ліквії, пам`ятні речі та архіви, записані власноруч політв`язнями, 
які повернулися з таборів і не дожили до нинішнього дня. Може, 
ще зберігаються під замком у дорогих оправах історичні книж-
ки – їх із Гарвардського університету США переслав професор 
Дмитро Штогрин, якому виповнилося 92 роки. Під замком – це у 
«золотому фонді». Колись приїздила зі США Стефанія Торончук 
(народилася у с. Звиняч). Дмитро Штогрин виготовив список кни-
жок, вручив п. Стефанії, аби за ним перевірила, чи зберігають-
ся книжки, та «золотий фонд» під замком і нікому не доступний. 
Над п. Стефанією заочно посміялися: мовляв, якась баба дозво-
лила собі торкнутись «золотого фонду». 

Так сталося і з музем – як було сказано, теж «неграмотна, тупа 
жінка» стала ініціатором створення музею, такі ж «тупаки» їй під-
порядковувались. На світлині – зустріч з учнями в «Карітасі», у 
кімнаті, що тільки підготовлена для відпочинку його мешканців. 
Четверта справа – авторка цих рядків. Це замість музею. Читач 
помилується красою молодих облич – адже це цвіт нашого на-
роду. А хтось скаже: «Вони – продовження нашого українсько-
го роду», інші – «Нас воєнні вогні не спалили, голодомором не 
знищили, ми живучі, свідчення цьому – ось ця молодь». Старші 
люди – зі сльозами, яка доля на них чекає, не дай, Боже, хтось із 
них потрапив би під жорстокість старшого московського брата...

Майже щодня хтось телефонує, чи можна потрапити до му-
зею, – не тільки молодь, а й літні люди, навіть з інших районів. 
Фотографії, які я виготовляю своїм коштом, не раз оплакані до-
бросердечними людьми з тривогою про щасливу долю молоді та 
дітей. Прошу читачів газети не осудити, що я, неграмотна, взя-
ла на себе цю важку ношу в часі свого похилого віку, не чекаю 
на похвалу чи винагороду, щиро вдячна за моральну підтримку. 
Ночами тут, де колись линули стогони, ридання, молю Господа 

Бога, аби вберіг наш народ, нашу державу від окупантів, без 
жертв на рідній землі. Основне – не зблудити на дорогу зради. 
Згадаймо свою давню історію – теж були трагічні помилки. Зга-
даймо недавні міжконфесійні суперечки: православні називали 
греко-католиків бандерівцями, греко-католики православних 
– петлюрівцями. Це і я важко пережила, коли була ініціатором 
спорудження двох пам`ятників у с. Білобожниця. На одному – 26 
імен арештованих і страчених перед приходом нацистів. Міжкон-
фесійна сварка не припинялась...

Хто нині руйнує музей у підвалах, де тривали тортури? Чи ці 
прославлені фальшиві патріоти задумаються над фотографіями 
молоді, що чекає на тих, хто здобув освіту і шукає роботу?

Пам`ятаймо і про дітей, яких з родинами вивозили на Сибір, в 
Росію, вони вмирали у вагонах – невмивані, некупані, голодні... 
Де ті поховання? Колись ми були зв`язковими підпільно, нині 
волонтери вільні, але чи не буде поміж них пристосуванців, а 
десь, не дай, Боже, зрадників, чи не терпітимуть принижень від 
самозванців, як ми нині, при старості, вже тільки одиниці, навіть 
пам`ять про багатьох знищена, де були мордовані.

Пишу з болем і прощу: не піддавайтесь тим, що спекулюють 
патріотизмом і гучними виступами, обіцяють. Може, такі фото-
графії стануть для когось докором. Полюбімо їх всіх як рідних, 
прощаймо помилки, адже ми теж не були святими і до старо-
сті від помилок не застраховані. Згадаймо тих, що гинуть, десь, 
може, стікають кров`ю, поранені і не завжди вчасна для них 
допомога, згадаймо тих, хто полягли і ніколи вже не встануть. 
Вони віддали своє життя в обороні нас, літніх людей, а також 
немовлят і ще не народжених, всіх немічних, хто теж пережив 
воєнні роки. Низький уклін матерям, чиї сини загинули, міцного 
здоров`я і довголіття дружинам-вдовам, щасливої долі півсиро-
там, які залишились без батьків.

Марія ШТЕПА, 
колишній політв̀ язень

Після першого поділу Польщі, під час визначення 
нових границь 1774 р., виникли  непорозуміння. 

Імператриця Катерина ІІ написала листа, 
датованого 26 травня 1774 р., 

до «дорогого брата» – австрійського цісаря 
Йосифа ІІ щодо визначення нових кордонів Австрії з 
Польщею на Збручі. На її думку, австрійські кордони 

повинні були простягатися тільки до р. Серет. 
Однак імператор Австрії «не взяв собі цього листа 
занадто до серця». Австрійські генерали, напевне, 

з’ясували йому, що Збруч надається краще на 
кордон, ніж Серет, хоч би з тієї причини, що поляки 
побудували досить добру, як на ті часи, фортецю 

в Окопах, звернену і проти Кам’янця, 
що перебував у польських руках, і проти Хотина 

(отже, проти Туреччини). Йосиф ІІ відписав «дорогій 
пані сестрі» довгого і дуже чемного листа, 
повного компліментів для її мудрості та для 

її приязні, де занадто мало місця присвячено 
самій справі, що означав  дипломатичну відмову. 
Територія Тернопільщини між Збручем і Серетом 

залишилася при Австрії. В протилежному випадку 
і Тернопіль, і Чортків стали б прикордонними 

містами, Вигнанка, Угринь і далі на схід – 
російськими. 

А на початку ХІХ століття розгорнулися нові суперечки 
щодо кордонів між імперіями. Європа палала у вирі напо-
леонівських воєн. У 1806 році була ліквідована Священна 
Римська імперія, куди входила Галичина. Відтоді галицькі 
землі стали складовою Австрійської імперії. У 1809 році 
«Тернопільський край» окупували російські війська, їхнє 
панування тривало 6 років. У 1812 році Наполеон вторгся 
в Росію, лише на один рік. З 1 листопада по 8 червня 1815 
року проходив «Нюрнберзький трибунал» ХІХ століття – 
Віденський конгрес. Він діяв, незважаючи на відновлення 
влади Наполеона, і завершився за 9 днів до остаточної 
поразки імператора в битві при Ватерлоо. Зрештою, Ял-
тинська конференція 1945 року теж проходила під час ві-
йни. Конференцію послів великих держав Європи очолю-
вав австрійський дипломат фон Метерлінх, головну роль 
відігравали переможці над Наполеоном: Австрія, Англія, 
Прусія та Росія. Як не дивно, але серед держав-перемож-
ців, що брали участь у Віденському конгресі, був також 
представник Франції Шарль де Талейран. Це пояснюва-
лося тим, що відповідальним за війну вважали не Фран-
цію, а Наполеона, якого королівські представники Фран-
ції, перебуваючи тоді на вигнанні, вважали нелегітимним. 
Цей же Талейран був раніше дипломатом Наполеона, а 
тепер репрезентував Францію і, разом із австрійським 
канцлером князем Меттерніхом, відіграв неабияку роль 
у роботі Конгресу. Росію заступав сам цар Олександр І. 
В його  оточенні, зокрема, був і дипломат з українського 
роду, другий син гетьмана Кирила Розумовського – князь 
Андрій Розумовський. 

Під час роботи Конгресу було прийнято ряд рішень щодо 
зміни кордонів Європи. Зокрема, Росії було надано велику 
частину Варшавського герцогства і дозволено залишити в 
своїх володіннях Фінляндію, яку вона завоювала у Швеції 
в 1809 році. Габсбургам були повернуті північ Італії і час-
тина Східної Галичини. Адже цар Олександр І намагався 
приєднати до Росії ціле Варшавське князівство, створене 
Наполеоном, а також переконати Австрію, щоб йому була 
віддана ціла Галичина «для собіранія русскіх зємєль». 
Якщо б Австрія на це погодилася, тоді він готовий був 
дати їй якусь іншу чужу територію взамін. Російський цар 
трактував білорусів й українців, чи пак малоросів, як один 
народ із москалями-великоросами. Як зазначає російське 
видання всесвітньої історії: «Цар Олександр вимушений 
був пожертвувати частиною своєї власності і уступив Пру-
сії Познань, а Австрії – Галичину». Цьому рішуче спроти-
вився князь Меттерніх, вимагаючи, щоб Росія повернула 
Австрії «Тернопільський край», який вона забрала за зго-
дою Наполеона в 1809 р. Українські землі, Підляшшя та 
Холмщину, які Австрія отримала при третьому розподілі 
Польщі, Віденський конгрес не повернув Австрії. Вони за-
лишилися у складі польського князівства, яке було переда-
не під зверхність Олександра І. Віденський конгрес пого-
дився на російську окупацію Бессарабії, яку Росія захопила 
в Туреччини під час Російсько-турецької війни 1810 р. 

9 червня 1815 року «Тернопільський край» знову повер-
нувся під юрисдикцію Австрійської імперії. Через сто ро-
ків, у часі І світової війни, через слабкість стійкості намірів 
урядовців Австрії, Галичина могла потрапити під владу 
російського царату, та врятувала, як не дивно, рішучість 
кайзера і німецька зброя.  

Ярослав ДЗІСЯК, 
історик

Рік Якова Гніздовського започаткувався 27 січня ц. р. – че-
рез сто літ після його народження в с. Пилипче на сусідній 
Борщівщині. А навчався майбутній художник-графік в Чорт-
ківській гімназії «Рідна школа». Відтак був Львів, тамтешня 
духовна семінарія, потому – студії у Варшавській, Загреб-
ській академіях мистецтв на стипендію, надану світочем 
української духовності митрополитом Андреєм Шептицьким. 
Спадщина мистця – сотні картин та понад триста гравюр. 
Український глядач уперше мав змогу побачити графіку 
Якова Гніздовського на виставці 1990 року. Опісля дружина 
мистця Стефанія Гніздовська-Кузан подарувала гравюри на-
ціональним музеям Києва і Львова, а ще Івано-Франківська 
та Чернівців, Тернопільським краєзнавчому та художньому 
музеям.

Усе це та ще чимало цікавинок із творчої біографії ху-
дожника-земляка винесла «на люди» в часі презентованої 
нещодавно, 9 червня, мандрівної виставки «Графіка Якова 
Гніздовського у збірках музеїв Тернопільщини» співробітник 
Чортківського краєзнавчого музею Юлія Лугова. Виставка 
«загостила» до Чорткова із Копичинців, перед тим побував-
ши в Теребовлі, Бережанах, Бучачі. Виставкове турне завер-
шуватиметься аж наприкінці літа, а власне в Чорткові охочі 
мають змогу оглянути її до 28 червня.

Розповідь своєї колеги приправила влучними 
«родзинками»-додатками старший науковий працівник му-
зею Ольга Чорпіта, наголосивши на поверненні в Україну не 
лише імені, а й праху Якова Гніздовського через двадцять літ 
по смерті, 2005 року. І – на тому, що картини мистця свого 
часу прикрашали кабінет президента США Джона Кеннеді в 
Білому домі.

А директор музею Яромир Чорпіта, відгорнувши завісу 
часу, видобув зі сховку спомини, котрими йому поталанило 

збагатитися. Як від мешканців вулиці Броварової, де в роки 
свого студентства мешкав у гімназійній «бурсі», а згодом 
квартирував майбутній художник, так і від батька, Івана-
Ореста Чорпіти, майже ровесника Якова Гніздовського, що-
правда, студента польської гімназії, однак обидвох юнаків на 
ту пору єднало членство в молодіжній ОУН Чорткова. 

Учасниками презентації й водночас першими споглядача-
ми виставки, що лучить 37 гравюр, поміж котрих два оригіна-
ли, стали студенти Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського, вихованці недільної школи при 
церкві Святого Архістратига Михаїла та Всіх Безплотних Сил 
Чорткова із навчителькою Оксаною Млодзяновською і, як за-
звичай, товариство клубу творчих особистостей, що вже сьо-
мий рік поспіль плідно функціонує при музеї.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Подивімось на світ його очима
2015-й – то не лише часова домінанта першої чверті ХХІ століття. То ще й Рік Якова Гніздовського, одного 

з найвизначніших наших земляків – видатного мистця української діаспори, графіка, живописця і скульптора, 
автора мистецьких статей, хоча найбільше визнання він здобув як майстер дереворізу. 

Легка важка ноша

Ця світлина зроблена в музеї пам`яті політв̀ язням та репресованим. 
Час – коли авторка цих рядків ще сама проводила екскурсії і сама фотографувала.

Віхи історії

200 років Віденському конгресу,
або Як Тернопільщина 

звільнилася від російської окупації



23 червня. Тривалість дня – 16.25. Схід – 4.47. Захід – 21.13. Іменини святкує Тимофій. День державної служби
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Творче коло

Свого часу Василь Гнатович Градовий від-
крив Луціва для Чорткова, запросивши цю 
шановану особистість до нашого сповненого 
патріотичними настроями містечка. Прошу 
його, так би мовити, спроектувати постать п. 
Володимира на нас. 

– Я зустрівся з ним 1999-го, щойно при-
їхавши до Лондона, – зазирає до хронографа 
стосунків мій візаві. – Втрапив до тамтешньої 
УГКЦ Пресвятої Скитальчої Родини, де ми 
утворили хор. І тут відразу до нашого гурту 
приєднався як порадник, симпатик п. Воло-
димир Луців. Тоді вийшла книга «Від Бистри-
ці до Темзи», де описується його життєвий і 
творчий шлях. Я придбав її і зрозумів, що це 
велика, але невідома на наших теренах осо-
бистість – як співак, музикант. Адже побував з 
концертами в Америці, Австралії, по всій Єв-
ропі. І аж у 90-х рр. відбувся як митець в Укра-

їні. Вже в поважному віці проявив себе тут як 
громадський діяч: очолював комітет з органі-
зації перезахоронення праху Йосипа Сліпого 
у Львові, в тому міжчассі зустрічався з Папою 
Риським Іваном Павлом ІІ, сприяв переїзду 
з Рима до Львова й кардинала Мирослава-
Івана Любачівського... Коли я повернувся до 
Чорткова, вирішив запросити його й до нас. 
Пригадую, перше представлення цієї людини 
відбувалося в залі Чортківського медичного 
коледжу – РБК ім. К.Рубчакової тоді ремонту-
вався. Друга зустріч сталася в часі гастроль-
ного турне хору з Голландії – 42 голландці, 
абсолютно не володіючи українською мовою, 
виспівали всуціль українські духовні твори. 
Долучився і наш хор «Благовіст» – то була 
оригінальна, неодинарна подія в культурному 
життя Чорткова, до того ж, не без участі пана 
Луціва. 

«Чим ще відомий Луців?» – розмірковує 
В.Градовий. Тим, що створив фонд свого 
імені, що заопікується обдарованими юними 
особистостями на його малій батьківщині. 
Приятельські стосунки Луціва-Градового ви-
окремлювалися, було, й сопричасністю до 
імпрези в часі 80-ліття митця в Тернопільсько-
му драматичному театрі ім. Т.Шевченка, що, 
власне, й ініціював п. Василь, залучивши туди 
і виступ «Благовіста». І тепер, каже, просто 
не мав права не поїхати на зустріч з маестро 
Луцівим до Надвірної. Мовить: 
«Нас пов`язує духовна лінія...».

Разом з Василем Гнатови-
чем загостили на Франківщину 
ще й один із творчих керівників 
хору «Благовіст» п. Ігор Андрії-
шин та 11-літній онук Градового 
Василько (не блякне генокод 
українства!). То була поміт-
на подія в мистецтві Західної 
України, спричинена попере-
днім мистецьким фестивалем 
у Львові з присвятою 100-річчю 
видатного українського музи-
канта й композитора, котрий 
писав українську естрадну му-
зику, Богдана Весоловського 
– вихідця зі Стрия, вимушеного свого часу 
емігрувати до Канади. Його творчість дослі-
джували й пропагували Ігор Осташ – Надзви-
чайний і Повноважний Посол України в Канаді 
та український співак Орест Цимбала. Воло-
димир Луців був головою журі того львівсько-
го фестивалю. 

– Ми відвідали спочатку музей, потому влас-
не імпрезу в тамтешньому будинку культури, 
де було багато гостей і зі Львова, й Стрия, – 

ділиться враженнями Василь Гнатович. – По-
дивилися фільм про Б.Весоловського, що зні-
мався в  Канаді, Європі, в Україні. Після цього 
гості вітали і Луціва, й Осташа... Була запро-
шена й п. Віолетта Дутчак, авторка книжки 
«Бандурне мистецтво українського зарубіжжя 
поч. ХХІ ст.» – тут значна присвята і Володи-
миру Луціву, – показує видання.

Уся ця бесіда ось до чого: мій візаві як іс-
тинний патріот і син своєї отчини в часі пере-
бування у Надвірній не забував про Чортків 
і вдався до спроби запросити учасників імп-
рези на рідні терени. Згадані особистості: і 
Осташ, й Цимбала, каже, не проти приїхати 
до нас, аби долучитися до подібної імпрези, 
якщо буде зорганізовано глядача. 

І ще одна новинка на руках у Василя Гна-
товича – лист-відповідь (а скоріш за все – по-
дяка) із British Library (Британської бібліотеки) 
за подаровані ним тій книгозбірні три томики. 

Це книги «Земле, ім`я твоє – Чортків», «Чорт-
ків. Туристичний путівник» та «У переддвер`ї 
Христа» Андрія Базалінського. Куратором 
«Українських студій» бібліотеки п. Ольгою 
Керзюк підписано: «Вони збагатять нашу кни-
гозбірню і знадобляться багатьом науковцям, 
котрі цікавляться Україною, а історією міста 
Чортків зокрема».

Анна БЛАЖЕНКО

Цієї весни помітно означився майстерніс-
тю представлених робіт ювілейний для Тетя-
ни Володимирівни (бо п`ятий), а загалом ХІV 
Всеукраїнський конкурс учнівської творчос-
ті, присвячений Шевченковим дням, котрий 
щороку відбувається в Каневі. «З-поміж ін-
ших конкурсів цей помітний тим, що тут кра-
ще із кращого немов би просівається крізь 
сито, – акцентує навчителька. – Це – своє-
рідна «рулетка», роботи для огляду забира-
ють до Києва. І наша школа долучилася до 
участі в ньому вже вшосте. Три роки, що-
правда, не щастило, а тепер – поталанило». 
З Тернопільщини спромоглися перемогти 
двоє учнів: тернополянка Аліна Найда та 
вихованець Заводської школи мистецтв, се-
микласник Владислав Войціх. Його робота 
– «Село на нашій Україні» – представлена 
в новій техніці повстяного живопису, котру, 
мабуть, просто не могли не помітити і гідно 
поцінувати в номінації «Декоративно-при-
кладне мистецтво». Принагідно п. Витяглов-
ська проводить влучно-виграшну паралель: 
Тернопільська художня школа налічує 250 
учнів, а Заводська – лише 28, та перемоги 

дісталися порівну, отож, у 
нас, безперечно, – вищий по-
тенціал.

Ще одна сходинка почесно-
го п`єдесталу – іменна премія 
тернопільського художника 
Івана Марчука, віднесено-
го до сотні відомих майстрів 
світу. Її щороку присуджують 
в підсумку обласної вистав-
ки-огляду «Творчість юних» – 
для цього всі школи мистець-
кого спрямування звітують 
представленими роботами в 
обласному художньому музеї. 
Премії здобувся цьогорічний 
випускник Т.Витягловської Ві-

талій Антонів за роботу 
в абсолютно новітній 
техніці – аплікації ме-
талевими деталями 
(болтами, цвяхами, 
скрепками зі степлера 
тощо). По закінченні 
викладення картини 
(на ДВП виконується 
ескіз, а відтак деталі 
наклеюються) вона по-
кривається бронзовою 
фарбою. Десь тра-
пляються і керамічні 
вкраплення. У такий 
спосіб талановитий 
учень «намалював» 
костел св. Станіслава 
у Чорткові – візитівку 
нашого старого міста. 
Ще й досі ця справді 
унікальна робота пере-
буває в Тернопільсько-
му художньому музеї, 
бо охочих споглядати 
її не меншає.

– Конкурс «Замки 
України» в Кам`янці-
Подільському – взагалі-
то регіональний, – дета-
лізує п. Тетяна. – Проте 
цього року запросили 
до участі і Тернопільщи-
ну, й Волинь, і Харків... 
Для нас це «оберну-
лося» кількома відзна-
ками. Зі свіжих робіт у старшій віковій кате-
горії перше місце дісталося 14-річній Іванці 
Гайдамасі – вона взяла участь у конкурсі-
пленері «Замковий етюд». У виставці робіт 
перше місце отримав семирічний Валентин 
Ширшов, друге – 13-літня Тетяна Дептух 
(вона вже якось перемагала в «Лемківській 
писанці»). 

І ще кілька ступеневих нагород – вже в 
текстурі міжнародної виставки «Для Бога я 
створю найкраще», влаштовуваної в Івано-
Франківську (долучилося сім країн). Спец-
відзнаки ІІ ступеня в середній групі отрима-

ли вихованки викладача Т.В.Витягловської 
Катя Срібна та Наталя Павлінська, друге 
місце у старшій віковій категорії в техніці 
гратографії Марійка Лиса.

Навчителька не приховує вдоволення: 
останнім часом відроджуються різного роду й 
категорій творчі конкурси. Нехай навіть і комер-
ційні, та вони потрібні, бо стимулюють до праці 
й цілком закономірних перемог. І принагідно ви-
словлює вдячність відділу культури, туризму, 
національностей і релігій РДА за уможливлен-
ня участі в низці мистецьких змагань.

Анна БЛАЖЕНКО 

Його бандура виспівала Україну
Їх шляхи-доріжки знову перетнулися, і це є бажаним для обидвох: як для відомого в світі (й особливо в українській діаспорі) 

музиканта, бандуриста, співака Володимира Луціва, так і для мого співрозмовника – палкого шанувальника українськості 
й українства, голови управи народного аматорського хору церкви Непорочного Зачаття Пречистої діви Марії «Благовіст» Василя 

Градового. Перетнулися в часі щемливої для справжнього українського серця імпрезі на вітцівщині 86-літнього бандуриста – 
у Надвірній, що на Івано-Франківщині.

Обдарування

Тріада стиглих перемог
Поняття стиглості неодмінно сусідить із поняттям зрілості. А вже цей термін 
у сходженні до мистецьких вершин –  означення солідне. То як же не гордитися 

за своїх учнів-послідовників викладачці Заводської школи мистецтв, заслуженому 
художникові України Тетяні Витягловській, котрі лиш останнім часом здобулися 

цілого грона нагород?
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Поруч з нами

Мабуть, направду, місцина ось так квітне і 
плодоносить хіба що в раю. Бо тут, що й не втом-
люється раз у раз потверджувати господиня, 
не вчувається жодної домінанти красивого над 
корисним. І квітам, і плодам – садовині та горо-
довині – рівноцінно привільно та комфортно. Бо 
вони не потісняють одне одне, а лучаться в гар-
монійному співжитті.

Ошатні клумби – за «сумісництвом» ще й квіт-
ковий годинник та календар (бо відкривають 
«очі» й розпускають пелюстки абсолютно в при-

родному циклі, як і крутиться земля). Однак, на 
перший погляд, вони не претендують на винят-
ковість чи то на подвір`ї, чи по периметру будин-
ку попід огорожею, чи й на городі. Ні, тісняться 
собі стороною, проте як «беруть» красою, а ще 
виплеканістю. Це слово неодмінно народиться у 
вашому лексиконі, коли поспілкуєтесь з Пашею 
Дмитрівною: вона буквально плекає кожну рос-
линку і щиро втішається тим.

«Левові пащі» – низькорослі й куп-
чисті, а он хизуються жовто-помаран-
чевим пломенем зіркасті гацанії. «То 
з розряду однорічок, над ними осо-
блива праця потрібна, – зізнається 
господиня. – Потроху переходжу на 
багаторічники», – каже. Немов ласка-
во мружаться до сонечка біло-рожеві 
маргаритки, стелиться собі на бордюр 
навкіл клумби «килимок» – так жінка 
іменує дбайливо висаджені кущики, 
розмножені зі щіпочки, привезеної 
нею з Туреччини. Загалом же, зізна-
ється, виписує насіння із харківського 
«Сільського вісника» (мається там і 
каталог, й інтернет-магазин). Зв`язків з 
тією насіннєвою базою не пориває ще 
з молодості.

Ні, тут не працював і не працює 
професійний ландшафтний дизай-
нер. Пані Джурбій лиш усміхається на 
наше запитання: «Я сама собі дизай-
нер!». Додамо: та ще й який! Мимоволі 
губишся, на що перевести погляд. А 
Паша Дмитрівна ще й «дістає» нена-
роком: «Найживописніше цвітуть бага-
торічники в травні». Так, ми трохи при-
пізнилися. Наступна «точка кипіння» 
– то на Петрів день, в маківочці літа. 

На підвіконні оселі знадвору, а ще 
на терасі, зручно «повмощувалися» 
собі вазонки з мушкательками різних 
відтінків – темно-червоними, фіолетовими, роже-
вими. І то такими ошатними, ексклюзивними – і 
високостоячі, й ампельні... Ось ще й петунії, сур-
фінії. Попід огорожею кущові декоративні троян-
ди, кліматус, що в`ється плющем...

– Це у вас основне царство квітів? – запиту-
ємо.

– Ні, на городі є багато, – мовить жінка.
Воно й справді: як побачили, аж розгубилися 

– цілий тобі ботанічний сад. Бо он згори звивисто 
жебонить прозорий потічок. А завершується чим 
би ви думали? Невеличким ставком з лататтям 
лілей. «Бутони спочатку рожеві, – розряджає наш 
застиглий подив господиня. – А потому біліють і 
через кілька днів цвітіння падають на дно...». На 

воду бджоли присідають втомлено, аби дістати-
ся сил, – на водопій. Зліва на зеленому килимку 
газона ціле відпочинкове міні-містечко: гойдалки 
на різний вік, невеличкий пересувний басейн. То 
– для дітвори: у Джурбіїв троє внуків. Кажуть, і 
13-літній Дмитрик, й 10-річний Ігорчик, і півтора-
річна Настуня днями тут. Є ще й лавочки, шезлон-
ги – то вже для старшого товариства родини. Син, 
зять Джурбіїв мають намір на майбутнє обладна-
ти ще й стаціонарний басейн – вже «дорослий».

Власне біля газона ми й уздріли кущ черво-
ної рути. А поруч – великий, об`ємний, з листям, 
схожим на лаврове дерево, то магнолія (шкода, 
що вже відцвіла!). Персикові деревця, яблуні, 
кущі порічок і йошти, черешні абсолютно різних 
сортів й чорна вишня. І знову квіти й квіти: жовта 
лапчатка, декоративні соняхи, дельфініуми (аж 
шести видів!), будлея двох сортів, деревовидні 
півонії, що цвітуть ранньою весною, іриси – й ви-
сокі, і низькорослі, турецька гвоздика... Всього й 
не перелічити.

А ось вже й городовина гніздиться: виструнчи-
лись гожі паростки перцю, сусідять баклажани. 
На капустяній грядці не лише звичайна, а ще й 
декоративна, для взаємодоповнюючої гармо-
нії. В ягіднику полуниць лише п`ять сортів. Вже 
в`яжуться кавуни.

Таку прив`язаність до землеробства – овочів-
ництва, садівництва і квітникарства Паша Дми-
трівна винесла зі своєї отчини, с. Зелений Гай 
над Дністром. У праці на природі (а не лише у 
відпочинку, як гадається зазвичай), каже, «роз-
вантажується» й від клопотів щоденних, і від 

негативної енергії. Релаксували в час перебу-
вання у квітковому раю Джурбіїв і ми. Мимоволі 
пригадалось непроминальне поетове «у щастя 
людського два рівних є крила», де йдеться і про 
красиве, і про корисне.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Квітковий рай родини Джурбіїв
Гадаєте, червона рута – то «персонаж» лише однойменної пісні, що упродовж чотирьох десятків літ стала всуціль народною 
і яка десь там уявно-умовно гніздиться-квітне на карпатських полонинах? От і ні: буквально позавчора, і то не надвечірком, 

як у Івасюка, а ближче до полудня, на превеликий подив, ми віднайшли її за адресою: 
вулиця Бердо, 63 у Чорткові – на обійсті родини Джурбіїв.



УТ-1
07.00, 08.00, 21.00 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.10 Х/ф «Анничка» 
10.35 Д/ф «Рейх: крах 
чорних селекцiонерiв» 
11.50 Перша шпальта 
12.30 Вiкно в Америку 
12.55 Д/ф «Я там був не з 
власної волi» 
14.40 Європейськi iгри. 
Стрiльба кульова. Стрiльба 
стендова. Стрiльба з лука 
16.15 Європейськi iгри. 
Стрiльба кульова 
17.00 Європейськi iгри. 
Бокс. Самбо 
19.40 Дорогi депутати 
20.05 Д/ф «Я - док» 
21.30 Європейськi iгри. 
Щоденник 
21.55 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

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, 00.00 ТСН 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40, 12.20 Х/ф «Австралiя» 
13.30, 14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.15 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.15, 01.15 Х/ф «Аватар» (1) 
23.20 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
06.30 М/ф 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з Iнтером» 
09.20, 12.25 Т/с «Опiвднi на 
пристанi» 
12.00, 14.00, 16.00, 17.45 
«Новини» 
13.25, 14.20 «Сiмейний 
суд» 
16.15 «Чекай на мене» 
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Поверни мою 
любов» 
00.05 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ-ТЕРНОПіЛЬ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Легенди 
Запорiжжя» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Сяйво вiри» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Вона заплатила 
життям» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 Док. фiльм 
18.00 «Влада таланту» 
18.30 «Нацiональний 
музей iсторiї України» 
18.40 «Поборники 
Незалежностi України» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.30, 18.40 Мiська рада 
iнформує 
07.35, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.30, 01.00 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.40 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
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25 червня. Тривалість дня – 16.26. Схід – 4.47. Захід – 21.14. Іменини святкують Арсеній, Петро

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

06.00 Вертикаль влади 
06.30, 07.00, 08.00, 21.00 
Новини 
07.25, 23.35 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.20 Д/ф «Я - док» 
10.25 Європейськi iгри. 
Фехтування. Плавання. Бокс 
13.30 Вiйна i мир 
14.30 Казки Лiрника Сашка 
14.45 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
15.30 Європейськi 
iгри. Плавання. Бокс. 
Фехтування 
18.20 Європейськi iгри. 
Пляжний футбол (Україна-
Азербайджан) 
19.40, 01.20 ДебатиPRO 
21.35 Європейськi iгри. 
Щоденник 
22.00 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.25 Тепло.ua 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.30 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» 
11.00, 12.20, 20.15, 21.25 
Т/с «Свати - 3» (1) 
13.30, 14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.15 Т/с «Чорна троянда» (1) 
22.30 Т/с «Склiфосовський 
3» (1) 
23.50 Т/с «Заручники» (2) 
00.45 Х/ф «Мене звуть 
Хан» (1) 

ІНТЕР
05.15, 21.00 Т/с «Поверни 
мою любов» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з Iнтером» 
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Леонiдом 
Каневським 2» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45, 14.20 «Сiмейний 
суд» 
15.35, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «завжди» 7» 
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.00 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мандри» 
12.20 «Шляхами Тараса» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Замки Тернопiлля» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Випробуй на собi» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «I буде син, i буде...» 
17.40 «Духовнi скарби 
України» 
18.00 «Коридори» 
18.15 «Дорога на Схiд» 
18.30 «Та сiю слово...» 
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» 

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 Європа у фокусi 
08.00 Унiкальна Україна 

08.30 Переможний голос 
вiруючого 
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 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Страйкер» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Про кiно» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Айрiс» (2) 

ICTV
05.20, 14.15 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний список» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Паралельний свiт 
15.20, 16.20 Громадянська 
оборона 
16.45 Дiстало! 
17.45, 22.30 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.30 Т/с «Без права на 
помилку» 
23.25 Т/с «Спiраль» 

СТБ
05.50, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.25, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.10 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
10.05, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
11.00 «МастерШеф 4» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома». (2) 
21.00 «Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс» 
00.35 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с «Друзi» 
11.55 Т/с «Татусевi дочки» 
15.55 Т/с «Останнiй iз 
Магiкян» 
18.15, 03.05 Абзац! 
19.00 Т/с «Останнiй iз 
Магiкян». (2) 
21.00 Т/с «СашаТаня» 
22.00 Х/ф «Любов на 
островi» 
23.40 Герої i коханцi 
01.15 Х/ф «Мiй 
хлопчак» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.10, 00.00 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
08.40, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.40 Д/п «Знищенi за 
мить» 
12.15 Х/ф «Жах з-пiд 
землi» 
14.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.00, 20.20 Т/с 
«Перевiзник-2» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.20 Д/п «Страшне 
завтра» 
21.20 Х/ф «Рукопашний 
бiй» 
00.30 Х/ф «Апокалiпсис 
Стоунхенджа» 
02.15 Х/ф «Вишневi ночi» 

УТ-1
07.00, 08.00, 21.00 Новини 
07.30, 23.25 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.15 Казки Лiрника Сашка 
09.25 Мультфiльм 
10.00 Європейськi iгри. 
Баскетбол (Україна-
Бельгiя) 
10.30 Європейськi iгри. 
Дзюдо. Бокс. Фехтування 
14.35 Слiдство. Iнфо 
15.30 Європейськi iгри. 
Плавання. Бокс. Дзюдо 
19.40 Європейськi iгри. 
Пляжний футбол (Україна-
Португалiя) 
21.35 Європейськi iгри. 
Щоденник 
22.00 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.30 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» 
11.00, 12.20, 20.15, 21.25 
Т/с «Свати - 3» (1) 
13.30, 14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.15 Т/с «Чорна троянда» (1) 
22.30 Т/с «Склiфосовський 
3» (1) 
23.50 Х/ф «Таємне життя 
бджiл» (2) 

ІНТЕР
05.15, 21.00 Т/с «Поверни 
мою любов» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з Iнтером» 
09.20 Т/с «Здрастуй, 
мамо» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Леонiдом 
Каневським 2» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.35, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «завжди» 7» 
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.10 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Чотири лапи» 
12.15 «Та сiю слово...» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 Д/Ф «НАТО: мiфи та 
реалiї» 
13.40 «I буде син, i буде...» 
14.30 «Коридори» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.15 «7 природних чудес 
України» 
17.30 «У дорозi. Щоденник» 
18.00 «Влада таланту» 
18.25 «Духовнi скарби 
України» 
18.30 «Думки вголос» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
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» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 

09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Програма «Золоте 
стремено» 
14.00, 01.05 Х/ф «Останнiй 
бункер» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Розкiшнi 
мандрiвки» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Невiдома 
Україна 
20.00 Єдина країна 
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35, 04.00 Х/ф 
«Бункер» (2) 
02.30 Хiт-парад 

ICTV
05.15 Служба розшуку 
дiтей 
05.20 Мультфiльми 
06.05, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.50 Факти тижня 
08.45 Факти. 
Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10, 03.50 Т/с «Чорний 
список» 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
13.10 Паралельний свiт 
14.05 Провокатор 
14.55, 16.20 Х/ф 
«Мерседес» тiкає вiд 
погонi» 
16.55 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати...» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.20 Х/ф «Стелс» (2) 
02.35 Х/ф «Прошивка» (2) 

СТБ
06.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.45 «За живе!» 
09.00 Х/ф «Я щаслива» 
11.00 Х/ф «Чудес не 
буває» 
13.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 15 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.25 «Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна в 16» 
23.45 «Дочки-матерi» 
00.40 «Один за всiх» 
01.40 Х/ф «Спiвучасть у 
вбивствi» 
03.15 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Чудова подорож 
Нiльса з дикими гусаками» 
05.50 25-й кадр 
10.00, 19.00 Ревiзор 
12.20, 21.00 Пристрастi за 
Ревiзором 
14.15, 22.50 Х/ф 
«Ельдорадо» 
18.00, 02.50 Репортер 
18.15, 02.10 Абзац! 
02.55 Служба розшуку 
дiтей 
03.00 Половинки 
04.10 Зона ночi 

2+2
06.00 Х/ф «День, коли 
помер Христос» 
09.00 Х/ф «Чингiсхан» 
11.40 Х/ф 
«12 раундiв» 
13.50 Т/с «Спрага» 
17.30, 19.00 «ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
19.20 «Люстратор 7.62» 
20.20 Т/с «Перевiзник-2» 
21.20 Х/ф «Солдати 
фортуни» 
00.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
02.00 Х/ф «Все перемагає 
кохання» 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 21.00 
Новини 
07.20 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.30 Паспортний сервiс 
08.35 Телемагазин 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.15 Подорожнi 
10.25 Європейськi iгри. 
Фехтування. Плавання. 
Бокс 
13.30 Уряд на зв»язку з 
громадянами 
14.05 Фольк-music 
15.30 Європейськi iгри. 
Баскетбол (Україна-Чехiя) 
16.00 Європейськi 
iгри. Плавання. Бокс. 
Фехтування 
18.30 Європейськi iгри. 
Баскетбол (Україна-
Туреччина) 
19.25 Д/ф «Я там був не з 
власної волi» 
21.30 Європейськi iгри. 
Щоденник 
21.55 Вiйна i мир 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.25 Вертикаль влади 

1+1
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.30 
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, 11.00, 03.55 «Чотири 
весiлля - 3» 
12.20 «Чотири весiлля» 
13.30, 14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.15 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.15, 21.25 Т/с «Свати - 3» (1) 
22.30 Т/с «Склiфосовський 
3» (1) 
23.50 Т/с «Заручники» (2) 
00.45 Х/ф «Талановитий 
мiстер Рiплi» (1) 

ІНТЕР
05.15, 21.00, 04.30 Т/с 
«Поверни мою любов» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з Iнтером» 
09.20 Т/с «Здрастуй, 
мамо» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Леонiдом 
Каневським 2» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45, 14.20 «Сiмейний 
суд» 
15.35, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «завжди» 6» 
18.00, 19.00 «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.05 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 
 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
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 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Влада таланту» 
14.30 Д/Ф «Знайомство з 
судом» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Поборники 
Незалежностi України» 
15.45 «Запорiжжя 
туристичне» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Мандри» 
18.00 «Випробуй на собi» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
18.45 «Духовнi скарби 
України» 
19.30 «Зона ризику» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

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» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
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 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.50 Програма «Модна 
правда» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Мiсiс Аррiс їде 
до Парижу» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Унiкальна Україна 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Прокляття 
самогубця» (2) 

ICTV
05.20, 14.15 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний список» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Паралельний свiт 
15.20, 16.20, 20.20 
Громадянська оборона 
16.45 Дiстало! 
17.45, 22.30 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с «Без права на 
помилку» 
23.25 Т/с «Ганнiбал» 

СТБ
05.55, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.30, 16.00 «Все буде добре!» 
08.25 Х/ф «За сiмейними 
обставинами» 
11.05, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.00 «МастерШеф 4» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» (2) 
21.00 «Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Х/ф «Зять» 
10.00 Т/с «Друзi» 
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
няня» 
15.55 Т/с «Останнiй 
iз Магiкян» 
18.15, 03.05 Абзац! 
19.00 Т/с «Останнiй iз 
Магiкян». (2) 
21.00 Т/с «СашаТаня». (2) 
22.00 Х/ф «Вона - чоловiк» 
00.00 Герої i коханцi 
01.15 Х/ф «Солодкий 
листопад» 

2+2
06.40 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.40, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.40 Д/п «Знищенi за мить» 
12.15 Т/с «Iнспектор Алекс» 
14.00 Х/ф «Вогонь з пекла» 
16.00, 20.20 Т/с 
«Перевiзник-2» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.20 «Секретнi матерiали» 
21.20 Х/ф «Швидкий 
вогонь» 
00.00 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
00.30 Х/ф «Жах з-пiд 
землi» 
02.15 Х/ф «Москаль- 
чарiвник» 
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УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 21.00 
Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.25 Мультфiльм 
10.00 Європейськi iгри. 
Фехтування. Дзюдо. Бокс 
13.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
14.00 Вiра. Надiя. Любов 
15.30 Європейськi iгри. 
Фехтування. Плавання. 
Бокс. Дзюдо 
19.30 Європейськi 
iгри. Пляжний футбол 
(Швейцарiя-Україна) 
21.35 Європейськi iгри. 
Щоденник 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00 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» 
11.00, 12.20 Т/с «Свати - 3» (1) 
13.30, 14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.15 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.20 «Мультибарбара 2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ» 
23.10 «Свiтське життя» 
00.10 Х/ф «Мотель» (3) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з Iнтером» 
09.20 Т/с «Здрастуй, 
мамо» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели...» з Леонiдом 
Каневським 2» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.35, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «завжди» 7» 
18.00 «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Т/с «Птах у клiтцi». (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Постатi» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15 «Думки вголос» 
13.30 «Влада таланту» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «У дорозi. Щоденник» 
15.20 «Бiлi хмари на тлi 
золотому» 
15.45 «7 природних чудес 
України» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Азбука смаку» 
17.30 «Слово має 
народний депутат» 
17.50 «Око Карпат» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.30 «Сад. Город. Квiтник» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
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 
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 
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 «Знову до школи» 
17.40 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 «Розкiшне життя» (2) 

ICTV
05.20, 14.15 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний список» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Паралельний свiт 
15.20, 16.20 Громадянська 
оборона 
16.45 Дiстало! 
17.45, 22.30 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.30 Т/с «Без права на помилку» 
23.25 Т/с «Спiраль» 

СТБ
08.05 Х/ф «Аварiя - дочка мента» 
10.00 Х/ф «Катерина» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.45 Т/с «Коли ми вдома» (2) 
20.00 Х/ф «З привiтом, 
Козаностра». (2) 
22.35 Х/ф «Привiт, Кiндер!» (2) 
00.50 Х/ф «Де знаходиться 
нофелет?» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с «Друзi» 
11.55 Т/с «Татусевi дочки» 
15.55 Т/с «Останнiй iз 
Магiкян» 
18.15, 01.40 Абзац! 
19.00 Т/с «Останнiй iз 
Магiкян». (2) 
21.00 Т/с «СашаТаня». (2) 
22.00 Х/ф «Вiдмiнниця 
легкої поведiнки». (2) 
23.45 Х/ф «Серцеїд» 

2+2
08.10 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
08.40, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.40 Д/п «Знищенi за мить» 
12.15 Х/ф «Випробування 
вогнем» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00 Т/с «Перевiзник-2» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.20 Х/ф «Iнферно» 
21.10 Х/ф «Втiкачi» 
23.10 Х/ф «Чужий проти 
Чужого» 
01.05 Х/ф «Виворiт мiста» 
02.05 Х/ф «Кисневий 
голод» 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.35 Крок до зiрок 
07.45 У просторi буття 
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.00 Перша студiя 
10.00 Європейськi iгри. 
Фехтування. Плавання. 
Дзюдо 
14.30 Свiтло 
15.30 Європейськi iгри. 
Фехтування. Плавання. 
Бокс. Дзюдо 
19.30 Європейськi iгри. 
Фехтування. Пляжний 
футбол 
21.00 Новини 
21.30 Європейськi iгри. 
Щоденник 
21.55 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.30 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
22.50 Мегалот 
23.10 День Янгола 

1+1
06.10, 20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
09.00 «Свiтське життя» 
10.00 Х/ф «Сашко, любов 
моя» (1) 
13.45 «Сказочная Русь» 
14.20 «Вечiрнiй Київ» 
16.30, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
23.25 «Веселий песець» 
23.45 Х/ф «Казино» (2) 

ІНТЕР
06.50 Х/ф «Чорна стрiла» 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «Бережiть жiнок» 
12.00 Т/с «Одружити 
Казанову» 
16.00 Х/ф «Погана сусiдка» 
18.00, 20.30 Т/с «Братськi узи» 
20.00 «Подробицi» 
22.30 Т/с «Здрастуй, мамо» 
01.50 «Легенди 
бандитської Одеси» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Учнiвський 
щоденник» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.10 «Василь 
Сухомлинський-дiтям» 
13.20 «Сад. Город. 
Квiтник» 
13.40 «Азбука смаку» 
14.00 «Моя улюблена 
робота» 
14.10 «Танцювальний 
калейдоскоп» 
14.30 «Живi сторiнки» 
15.00 «У народному стилi» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.20 «Допомагає служба 
зайнятостi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «Подорожнi 
замальовки» 
20.00 «Спортивнi 
меридiани» 
20.15 «Храми Подiлля» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту « 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.30, 11.15 Програма «Про 
нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Унiкальна Україна 
10.00, 03.30 Вiкно в 
Європу. Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Компромiс» 
12.30, 00.30 Х/ф 
«Переписуючи Бетховена» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Тато-неведимка» 
16.20 Програма «Гаджет 
Time» 
16.30 Дiм книги 
17.00, 22.30 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Х/ф «Тринадцять днiв» 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.05 Д/ф «Пiдводний свiт» 
07.50 Провокатор 
09.40 Секретний фронт 
10.40 Антизомбi 
11.35 Дiстало! 
12.30, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.45 Iнсайдер 
14.40 Т/с «Без права на 
помилку» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Подорож до 
центру Землi» 
21.55 Х/ф «Три мушкетери» 
23.55 Х/ф «Жиголо» (2) 
01.35 Х/ф «Викидайли» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.15 Х/ф «Аварiя - дочка 
мента» 
12.15 Т/с «Коли ми вдома» 
13.50 Х/ф «З привiтом, 
Козаностра» 
15.45 Х/ф «Привiт, кiндер!» 
18.00 Х/ф «Вийшов їжачок 
з туману» 
22.15 Х/ф «Зимовий сон» 
00.35 «Давай поговоримо 
про секс» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.00 Ревiзор 
11.20 Пристрастi за 
Ревiзором 
13.20 Х/ф «Любов на 
островi» 
15.05 Х/ф «Вона - чоловiк» 
17.10 Х/ф «Вiдмiнниця 
легкої поведiнки» 
19.00 Х/ф «Вищий 
пiлотаж». (2) 
21.00 Х/ф «Руйнiвник». (2) 
23.05 Х/ф «Петля часу». (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 Т/с «Атлантида» 
16.00 Х/ф «Команда «А» 
18.20 Х/ф «Подвiйнi 
неприємностi» 
20.10 Х/ф «Шанхайський 
полудень» 
22.15 Х/ф «Iнферно» 
00.10 Х/ф «Повернення» 
02.20 Х/ф «Пострiл у 
трунi» 

УТ-1
08.10 Агровектор 
08.35 Тепло.ua 
09.00 Як це? 
09.25 Хто в домi хазяїн? 
09.45 Казки Лiрника Сашка 
10.00 Школа Мерi Поппiнс 
10.15 Хочу бути 
11.00 Європейськi iгри. 
Волейбол 
12.40 Український корт 
13.30 Д/ф «Василь 
Симоненко. Тиша i грiм» 
14.00 Фольк-music 
15.30 Європейськi iгри. 
Пляжний футбол. Матч 
за третє мiсце. Пляжний 
футбол. Фiнал. Дзюдо 
18.00 Театральнi сезони 
18.30 Європейськi iгри. 
Щоденник 
18.55 Європейськi iгри. 
Церемонiя закриття 
21.20 Новини 
21.55 Перша шпальта 
22.30 Альтернативна 
музика 
23.10 День Янгола 

1+1
06.35 М/ф «Долина 
папоротi» (1) 
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» (1) (1) 
09.00 Лотерея «Лото-
забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска - 2: 
Пригоди в Арктицi» 
09.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.15 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
12.05 «Iнспектор Фреймут» 
13.50 «Територiя обману» 
15.00 «Повернiть менi красу» 
16.20 «Чотири весiлля 4» 
17.40 Х/ф «Афоня» (1) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Моє нове життя» (1) 
00.30 Х/ф «Юденкрайз, 
або Вiчне колесо» (1) 

ІНТЕР
05.35 «Подробицi» - «Час» 
06.05 Х/ф «Бережiть жiнок» 
08.15 «Вдалий проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка» 
10.55 Т/с «Одружити 
Казанову» 
14.05 Т/с «Братськi узи» 
18.05, 21.30 Т/с «Птах у 
клiтцi». (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
23.25 Т/с «Здрастуй, 
мамо» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi 
замальовки» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.45 «Думки вголос» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Сад. Город. Квiтник» 
17.30 «Професiйнi iгри» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Пiлiгрим» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
21.55 «Духовнi скарби 
України» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Дiла добрих 
оновляться, дiла злих 
загинуть...» 
22.30 «Тетерiв» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
07.30, 15.30 Програма 
«Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Тато-неведимка» 
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 
17.20 Програма «Золоте 
стремено» 
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 «Дев’яте небо» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.40 Зiрка YouTube 
11.10 Дивитись усiм! 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Iнструкцiї не 
додаються» 
14.55 Х/ф «Подорож до 
центру Землi» 
16.40 Х/ф «Три мушкетери» 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Сахара» 
22.50 Х/ф «Золото дурнiв» 
00.55 Х/ф «Жиголо» (2) 
 

СТБ
08.50 «Все буде смачно!» 
09.45 «Караоке на Майданi» 
10.45 Х/ф «Вийшов їжачок 
з туману» 
15.10 «Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
19.55 Х/ф «Не квап кохання» 
22.05 «Я соромлюся свого 
тiла» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 10.40 Kids’ Time 
06.05 М/с «Губка Боб» 
08.00 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
10.45 Х/ф «Фанатки на 
снiданок не залишаються» 
12.50 Х/ф «Вищий пiлотаж» 
14.50 Х/ф «Передвiсники бурi» 
16.40 Х/ф «Руйнiвник» 
18.50 Х/ф «Пiдйом iз глибини» (2) 
21.00 Х/ф «Первiсне зло» (2) 
22.55 Х/ф «Посейдон Рекс» (2) 
00.35 Х/ф «Петля часу» (2) 

2+2
09.00 «Бушидо» 
09.40 «Легенди кiкбоксингу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 Д/п «Страшне завтра» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
14.00 Т/с «Бiблiя. Шлях 
апостолiв» 
15.45 Х/ф «Слiдопит» 
17.45 Х/ф «Шанхайський 
полудень» 
20.00 Х/ф «Команда «А» 
22.15 Х/ф «Чужий проти 
Чужого» 
00.10 Х/ф «Втiкачi» 
02.10 Х/ф «Чорна 
долина» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваші сили, уміння та здат-

ності будуть повною мірою 
затребувані на роботі. Але ви 
будете досить завантажені, 
не варто влаштовувати без-
змінні трудові вахти. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На вас чекає удача. Ви 

багато чого можете встигну-
ти зробити і дістати прибу-
ток та моральне задоволен-

ня. Зростає ваша активність 
і творчий потенціал. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06

Починається смуга везін-
ня і легких перемог. Багато 
ваших бажань здійсняться. 
Ваші пропозиції будуть почу-
ті та схвалені начальством. 

РАК (22.06-23.07)
Під впливом навколишніх 

ви здатні розгорнути бурх-
ливу діяльність. Однак не 

забувайте про власні інтер-
еси. Робіть тільки те, що дій-
сно потрібно особисто вам. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Дивиться на світ з опти-

мізмом і візьміться за будь-
яку справу творчо, і відразу 
одержите результат і мо-
ральне задоволення. На-
магайтеся не пропускати 
важливих подій, що розвер-
таються навколо вас. 

ДІВА (24.08-23.09)
Щоб відчути задоволення 

від спілкування з людьми, 
потрібно як мінімум побачи-
ти і прийняти те, що для вас 
робиться від чистого серця. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Не прагніть вирішити всі 

проблеми разом, не будуйте 
грандіозних планів і не при-
ступайте до їхнього здійснен-
ня. У вас мало що вийде. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Вам необхідний свіжий 

погляд на все, що відбува-
ється з вами. Намагайтеся 
використати будь-яку мож-
ливість для відпочинку. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви будете переповнені 

творчими задумами. Імовір-
но багатообіцяюче знайом-
ство. Постарайтеся його не 
проґавити. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
І на роботі, і вдома вдача 

буде на вашій стороні. Так що 
саме час починати здійсню-
вати свої честолюбні задуми. 
Бажано уникати спілкування 
з начальством, при зустрічі 
намагайтеся обмірковувати 
буквально кожне слово. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Не давайте волі власній 

недовірливості та мсти-

вості, інакше нічого про-
дуктивного вам зробити не 
вдасться. На роботі зараз 
цілком спокійний і комфорт-
ний період. 

РИБИ (20.02-20.03)
Ви будете виношувати 

важливі плани, які реалізу-
ються вже незабаром. Не 
покладайтеся на поради 
друзів, вони можуть збити 
вас з толку. 

07.35 Програма «Формула 
здоров’я» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
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 Х/ф «Загублений свiт» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. Iнфо» 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма «Компромiс» 
22.35 Х/ф «Два нулi» (2) 

ICTV
05.20, 14.20 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний список» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Паралельний свiт 
15.20, 16.20 Громадянська 
оборона 
16.45 Дiстало! 
17.45, 22.30 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.30 Т/с «Без права на 
помилку» 
23.25 Т/с «Спiраль» 

СТБ
06.00, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.35, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.20 «Зiркове життя. 
Зорянi власницi» 
09.15 «Вагiтна в 16» 
10.15 «Дочки-матерi» 
11.10, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.05 «МастерШеф 4» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» (2) 
21.00 «Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюся свого 
тiла» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с «Друзi» 
11.55 Т/с «Моя прекрасна няня» 
15.55 Т/с «Останнiй iз Магiкян» 
18.15 Абзац! 
19.00 Т/с «Останнiй iз 
Магiкян». (2) 
21.00 Т/с «СашаТаня» 
22.00 Х/ф «Фанатки на 
снiданок не залишаються» 
00.00 Герої i коханцi 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.10, 00.00 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
08.40, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.40 Д/п «Знищенi за мить» 
12.15 Х/ф «Апокалiпсис 
Стоунхенджа» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00, 20.20 Т/с 
«Перевiзник-2» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.20 Д/п «Страшне завтра» 
21.20 Х/ф «Виворiт мiста» 
00.30 Х/ф «Випробування 
вогнем» 
02.20 Х/ф «Вiдьма» 
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Різне10
Корисні поради Це цікаво

ДАІ інформує

Футбол

Нині, червневої пори, коли наша грядка, 
город чи поле вже зародили, маємо надов-
кіл справжню невичерпну скарбничку – вар-
то лиш її вміти відкрити й видобути звідтіля 
необхідне. Бо ж воно – під руками!

Ну в кого в городі, скажіть, немає кропу? 
Між тим Олесь Купріянович абсолютно ре-
зонно визнає, що сама назва мовить пророче: 
кріп через те й кріп, бо «кріпить», додає сил. 
З лікувальною метою застосовуються листя, 
стебла, насіння кропу пахучого. Листя містить 
білок, вітаміни, каротин, аскорбінову кислоту, 
ефірну олію, мінеральні солі. А насіння – ефір-
ну олію у великій кількості і всі ті речовини, що 
й у листі. В стеблі теж є все перелічене. Тож 
кріп благотворно впливає на органи травлен-
ня та дихання, серце, нирки, печінку, знижує 
артеріальний тиск, поліпшує зір, заспокоює 
нервову систему, вгамовує головний біль. 
Розширює судини серцевих м`язів та мозку, 
що сприяє посиленню їх живлення, із-за вміс-
ту у кропі відповідної лікарської речовини. По-
силює дію кровотворних процесів із-за спри-
ятливого поєднання солей заліза і магнію.

Оце якраз квітне на грядці квасоля. Вона 
теж надзвичайно помічна – адже з лікуваль-
ною метою використовують і боби квасолі, й 
зелені стручки, і лушпиння. Бо у квасолі є всі 
необхідні речовини для повноцінного харчу-
вання: багато білка, який на 80 відсотків за-
своюється організмом, амінокислоти, саха-
риди, крохмаль, вітаміни, багато мінеральних 
солей. Цинк квасолі сприяє синтезу фермен-
тів та гормонів. Солі калію діють розвільню-
юче й сечогінно. Квасоля допоможе при нир-

кових або серцевих набряках, при пониженій 
кислотності шлунка, захворюваннях нирок і 
сечового міхура, при діабеті.

А ось у свіжій зелені петрушки городньої 
міститься багато каротину, вітамінів, біл-
ків, жирних ефірних олій, цукру, фітонцидів, 
клітковини, глікозидів, мінеральних солей. 
Петрушка спричиняє сечогінну та відхарку-
вальну дію, знімає запалення шкіри та набряк 
тканин при укусах комах, сприяє заживленню 
виразок при стоматитах, регуляції процесів 
кровотворення, стимулює функції всіх залоз.

Дівиця-морквиця – то немов «королівна» 
на кожній грядці: від чого лиш не допоможе! 
При стенокардії, псоріазі, геморої, опіках та 
свіжих гнійних ранах, нирково-кам`яній хво-
робі, навіть як живильна маска на обличчя. 
Корені моркви, вжиті в їжу, – засіб вітамінний, 
молокогінний, поліпшує травлення та статеву 
функцію, покращує зір.

Капуста – то справді господиня горо-
ду. З лікувальною метою використовують 
листки, качан, сік – при головних болях, ви-
разковій хворобі шлунка та 12-палої кишки, 
виразкових колітах, цукровому діабеті, зо-
внішніх запаленнях шкіри, опіках, забиттях.

Ну а столовий (червоний) буряк – то не 
тільки найнеобхідніша складова найголовні-
шої страви, символу українства – борщу, то 
ще й володар самого генофонду нашої нації. 
Адже він помічний при захворюваннях серце-
во-судинної системи та шлунково-кишкового 
тракту, гіпертонічній хворобі, атеросклерозі, 
бронхіальній астмі тощо.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Мета акції – попередження аварійності на 
пасажирському транспорті; порушень правил 
дорожнього руху, які допускають водії авто-
бусів, особливо ті, що надають послуги з пе-
ревезення пасажирів; здійснення державного 
контролю за дотриманням автопідприємства-
ми законодавства у сфері безпеки дорожньо-
го руху та притягнення до відповідальності 
посадових осіб автопідприємств, якими допу-
щено порушення.

Для протидії незаконних перевезень па-
сажирів спільні мобільні групи з числа пра-
цівників ДАІ, Державної служби боротьби з 
економічною злочинністю та територіальних 
підрозділів Укртрансінспекції відповідно до 
наказу Мінзв’язку та МВС від 10 січня 2006 р. 
за № 1/6 здійснюватимуть рейдові перевірки 
протягом відпрацювання і щомісяця. Держав-
на автомобільна інспекція останнім часом 
приділяє значну увагу цьому напрямку роботи.

У літній період обсяг пасажирських пере-

везень значно зростає. Щоб дорога до від-
починку була безпечною, співробітники ДАІ 
будуть звертати особливу увагу на технічний 
стан пасажирських транспортних засобів, що 
займаються перевезеннями організованих 
груп дітей до місць відпочинку. Увага приді-
лятиметься справності запасних та аварій-
них виходів, виявленню фактів незаконного 
переобладнання автобусів, встановлення не 
передбачених технічною документацією до-
даткових місць для сидіння. Також здійснюва-
тиметься контроль за дотриманням водіями 
Правил дорожнього руху та законність пере-
везень пасажирів.

Робота працівників ДАІ спрямована на до-
кументування допущених водіями автобусів 
грубих порушень ПДР.

Володимир ЗИГРІЙ, 
начальник ВДАІ з ОАТ
Чортківського району                                                           

Кожен із нас у спілкуванні вживає одні й ті ж 
слова постійно, дехто – рідше, а ще інші – майже 
ніколи. Але рідко хто задумується над тим, яку ж 
енергетику несе те чи інше мовлене слово.

Доведено, якщо бодай би подумки не вдавати-
ся до слів, пов’язаних з тією чи іншою професією, 
то ніколи не зможете опанувати нею. Якщо не 
вживати слів, пов’язаних з успіхом, то ніколи не 
досягнете його. Якщо не використовувати слів, 
пов’язаних зі щастям, то не зможете бути щасли-
вим.

Серед слів, які ми вживаємо, виділяють твор-
чі та руйнівні. Так, вживаючи слова ввічливості, 
можна покращити настрій людини, її самопочут-
тя. Але слова можуть і руйнувати. Наприклад, 
доведено, що слова, які спричиняють нам про-
блеми й страждання, часто зодягаються у фор-
му брехні, критики, пліток, лестощів, глузувань, 
лихослів’я, лайки.

Стан людини змінюється під впливом сказа-
них нею слів. Озвучивши слова «радість», «щас-
тя», «усмішка», «любов», «добро», «вдячність», 
«віра», «альтруїзм», «сміх», «сила», «працездат-
ність», «енергія», «впевненість», «мета», «ро-
зум», відчуваєш позитив. А слова – «смуток», 
«страждання», «відраза», «ненависть», «бездуш-
ність», «зло», «гнів», «плач», «слабкість», «лінь», 
«апатія», «невпевненість», «плутанина», «неви-
значеність», «безпорадність» породжують пе-
симізм. Якщо використовувати одні й ті ж слова 
постійно, а інших уникати, то стан і поведінка лю-
дини відповідатиме змісту сказаного. Слова – це 
щось на зразок цеглин, із яких будується людське 
життя. Очевидно, від вибору цеглин залежатиме 
якість збудованого; а від вибору слів – якість жит-
тя. Ми вибираємо слова, якими думаємо, а отже – 
самі обираємо, яким наше життя було, є і буде. За 
словом і його позитивним імпульсом має слідува-

ти конкретна дія для продовження цієї енергії та 
її реалізації. Таким чином, допоки ми не змінимо 
висловлювання на більш позитивні – наше життя 
принципово не зміниться.

Поради тим, хто хоче покращити своє життя:
– яким  буде день, залежить від нашого нала-

штування вранці. Прокинувшись, подумайте про 
щось приємне, побажайте собі й людям, які вас 
оточують, доброго ранку та вдалого дня;

 – вживайте лише ті слова, які несуть позитив-
ну енергетику, саме від цього ви докорінно зміню-
єтеся, а внаслідок змінюється й ваше життя. 

 – зачасту стверджуйте, вживаючи: «я вибрав», 
«я вирішив», «я переконався», «я зрозумів»;

 – не вживайте тих слів, які створюють умови: 
«якщо», «… б», «якби»;

– не бурчіть, не лише вранці, а й протягом усьо-
го дня;  

 – забудьте про нецензурну лексику, адже вона 
несе зі собою величезний потік негативної енергії 
та здатна руйнувати все, що ви створюєте. Не-
нормативна лексика завдає шкоди не лише тим, 
хто її вживає, а й тим, хто її чує;

 – перестаньте скаржитися та прибіднятися, 
адже цими словами ви самі притягуєте до себе 
негативну енергію й ті дії, які озвучуєте своїми ж 
вустами;

 – ніколи (!) не проклинайте людей, бо цим ви 
проклинаєте самого себе.

Зауважте й не забувайте! Від того, що ви го-
ворите, думаєте і робите, залежить ваше тепе-
рішнє та майбутнє. Повірте, змінивши мислення 
та мову, ви кардинально з «невдалого» зможете 
змінити своє життя на щасливе та радісне! 

Людмила ЮРЧАК, 
викладач словесності 

Чортківського державного медичного 
коледжу 

«...І знайдіть для себе лік – що тут хитрувати?
Все, що є на оцій грядці, буде лікувати!»

Ось такою поетичною строфою «приправлена» збірочка порад «Ліки під руками», 
сподіваємось, знаного читачами районки лікаря-цілителя й поета-гумориста, 
надзвичайно цікавої, талановитої людини Олеся ГОПАНЧУКА. З того куферка 

узагальненого народного досвіду, неначе із чудодійного спадку, наш дописувач і щирий 
шанувальник раз у раз дістає все нові поради, аби згодилися його землякам на добро, 

на здоров̀ я. 

Чи важливо, які слова 
говорить людина?

Уже давно всім відомо, що слова, які ми говоримо, несуть певну енергію, 
впливають не тільки на наш настрій, а й на здоров’я, щастя в житті. Адже життя – 

це не лише слова, а й діяльність людини, проте значення їх неабияке. 

Прийняття Закону України від 28 грудня 
2014 року за №77-VІІІ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо ре-
формування загальнообов`язкового держав-
ного соціального страхування та легалізації 
фонду оплати праці» (далі – Закон № 77), який 
набрав чинності з 1 січня 2015 року та надав 
роботодавцям право на застосування кое-
фіцієнта понижуючої ставки єдиного внеску, 
стало значним кроком у реформуванні сплати 
єдиного внеску.

Понижуючий коефіцієнт застосовується, 
якщо платником виконуються одночасно такі 
умови:

а) база нарахування єдиного внеску в роз-
рахунку на одну застраховану особу у звітно-
му місяці (далі – БН(зо)) збільшилась на 20 і 
більше відсотків порівняно з середньомісяч-
ною базою нарахування єдиного внеску плат-
ника за 2014 рік в розрахунку на одну застра-
ховану особу (далі – СмБН(зо)2014);

б) після застосування коефіцієнта середній 
платіж на одну застраховану особу у звітно-
му місяці (далі – СП(зо)м) складе не менше 
ніж середньомісячний платіж на одну застра-
ховану особу платника за 2014 рік (далі – 
СмП(зо)2014);

в) кількість застрахованих осіб у звітному 
місяці, за яким нараховані виплати, не пере-
вищує 200 відсотків середньомісячної кіль-
кості застрахованих осіб платника за 2014 рік 
(далі – СмК(зо)2014). Ця умова не застосову-
ється до платників єдиного внеску, визначе-
них в абзаці третьому та четвертому пункту 1 
частини першої статті 4 Закону № 2464.

Якщо в результаті розрахунку коефіцієнта 
його значення складає менше ніж 0,4, то плат-
ник застосовує коефіцієнт 0,4.

Сектор адміністрування майнових 
податків та ЄСВ Чортківської ОДПІ

Інформує ОДПІ

На особливому контролі – 
автоперевізники

На території України продовжується проведення комплексу профілактичних 
заходів на пасажирському транспорті «Автобус-2015». 

Умови застосування понижуючого 
коефіцієнта платником єдиного 

соціального внеску
Чемпіонат області. 8-й тур

«Поділля-Агрон» В.Гаї – ФСК «Чортків» – 0:1. 
Доволі важко далася перемога чортківчанам у 

виїзному матчі чергового туру обласної першості. 
Єдиним влучним пострілом відзначився капітан 
команди В.Ковальчук. Вона дозволила нашим 
футболістам зберегти другу сходинку турнірної 
таблиці. Цієї неділі, 21 червня, чортківчани упер-
ше на своєму «рідному» стадіоні «Харчовик» 
прийматимуть головного конкурента за срібну 
(наразі) сходинку турнірної таблиці – амбітного 
новачка змагань – «КАМ» з Бурдяківців Борщів-
ського району. Тож нашим хлопцям потрібна буде 
тільки перемога. Початок зустрічі – о 16-й год.

Кубок області
На жаль, у цьогорічному розіграші криштале-

вого трофею зголосилося взяти участь лише 6 
команд, у тому числі й ФСК «Чортків». Півфіналіс-
тами одразу стали минулорічні учасники фіналу 
– ФК «Нива» Теребовля і ФК «Бережани». Чортків-
чанам випав жереб виборювати право на участь 

у півфіналі з ФК «Зборів» Однак наш суперник в 
останній момент відмовився від боротьби, тож 
наші хлопці без бою потрапили до напівфіналу, 
де у двораундовій дуелі зустрінуться з бережан-
цями. Перший матч відбудеться найближчої се-
реди, 24 червня, на полі чортківчан. Початок зу-
стрічі – о 17-й год.

Чемпіонат району. 6-й тур
Перша група
Нагірянка – Косів – 1:1; Поділля – Звиняч – 2:3; 

Улашківці – Гор. Вигнанка – 3:2; Біла – Гадинківці – 
1:1; Базар – Шманьківчики – 0:3; Шманьківці – Ягіль-
ниця – 2:4; Бичківці – «Калічівка» Чортків – 0:1.

Друга група
Зона «А»
«Фортуна» Свидова – «Максимум» Чортків – 

4:0; Ромашівка – Скородинці – 2:9; Білобожниця 
– Ридодуби – 0:5; Палашівка – Джурин – 1:3.

Зона «Б»
Залісся – Заводське – 0:3; Угринь – Пробіжна – 

5:6; М.Чорнокінці – Давидківці – 0:13; В.Чорнокінці 
– Товстеньке 1 – 2:2; Товстеньке 2 – вихідний.
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земельні ділянки

ПРОДАЮТЬСЯ

будинок

квартири

Оголошення, повідомлення

земельна ділянка – 6,5 сотих у районі зу-
пинки Синякового по вул. Весняній.

Тел.: 063-072-70-96, 096-205-85-05. 

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

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.

дача

Вдячність

макулатуру (картон) – 1,20 грн./кг, 
плівку поліетиленову – 5-6 грн./кг, скло-
тару різну – 0,20 грн., ПЕТ-пляшки та 
алюмінієві баночки. Тел. 097-700-05-12.

Кондитерська компанія ТОВ «ДЕЙ-СОН 
ЛПК», ТМ «БОМ-БІК» проводить набір на 
визначені посади: торговий представник 
та водій з власним легковим авто. Д/р не 
обов’язковий. Нам потрібні ті, хто бажає 

працювати, заробляти, розвиватись. 
Тел. 099-060-13-51, 
067-340-19-91.

2-кімнатна квартира в м. Чорткові по вул. 
Богдана Лепкого, 9, у п’ятиповерховому будин-
ку. Загальна площа – 56,8 кв. м, житлова – 32,3 
кв. м, кухня – 6,9 кв. м. Два балкони, кладовка, 
індивідуальне опалення.

Тел.: 2-84-02, 097-478-15-52, 063-435-17-48. 

3-кімнатна квартира в м. Чорткові на тре-
тьому поверсі 8-поверхового будинку з гара-
жем біля будинку (площа гаража – 21,3 кв. м). 
Новобудова. Документи готові для продажу. 
Адреса: вул. Монастирська, 22 а. Загальна 
площа – 89,9 кв. м, житлова – 51,8 кв. м, кухня 
– 14,1 кв. м. Два балкони, три кладовки, підвал. 
У будинку є ліфт. Сонячна сторона.

Тел.: 2-84-02, 097-478-15-52, 063-435-17-48. 

терміново 4-кімнатна квартира. Загаль-
на площа – 75 кв. м. Індивідуальне опалення, 
євроремонт, частково з меблями.

Тел. 095-926-58-53.

2-кімнатна квартира у смт Заводське на 
4-му поверсі, площею 50 кв. м, в хорошому 
стані. Великий цегляний гараж, швейна ма-
шинка «Зінгер» (раритет). Килими, б/к.

Тел.: 2-46-20, 096-386-87-96. 

3-кімнатна квартира на 1-му поверсі 5-по-
верхового будинку, по вул. Незалежності, 47 
(біля лісничого господарства), загальна площа 
– 50 кв. м. Можна використати під офіс. Тел.: 
097-159-05-33, 068-424-82-82, 096-790-51-84.

недорого велика 3-кімнатна квартира в 
Чорткові, в новобудові, яка знаходиться в ра-
йоні Кадуба біля АЗС «УкрНафта». Підведені 
всі необхідні комунікації (вода, газ, світло). 
Загальна площа квартири – 95 кв. м, житлова 
площа – 60 кв. м, площа кухні – 13,5 кв. м. Та-
кож є можливість збільшення площі квартири 
близько на 50 кв. м (детальніша інформація по 
телефону або при зустрічі). Є підвал площею 5 
кв. м. Тел.: 095-208-47-94.

Подяка
Чортківська районна організація Товари-

ства Червоного Хреста України висловлює 
ширу вдячність директору ПАП «Березина» 
В.Є.Заболотному за надання благодійної до-
помоги у вигляді продуктів харчування. Отри-
мані продукти видані одиноким та інвалідам 
м. Чорткова, що є на обслуговуванні патро-
нажної служби Червоного Хреста, а також 
– сім’ям учасників АТО та внутрішньо пере-
міщеним сім’ям.

Від імені тих, хто отримав допомогу, низь-
кий уклін Вам, Євгене Володимировичу, щира 
шана і подяка за таку допомогу, за те, що Ви 
не залишаєтесь осторонь наших проблем.

Нехай доля до Вас буде прихильною, будь-
те здорові. Нехай Бог охороняє Ваші домівки 
і господарство.

 Ірина СОЛЯНИК,
голова РОТЧХУ

недобудований будинок по вул. Гранична-
Бічна. Загальна площа – 190 кв. м, житлова – 130 
кв. м (сутерини по всій площі, гараж з підвальним 
приміщенням). Земельна ділянка – 10 сотих. Мож-
ливе відтермінування виплати. 

Тел.: 097-855-91-87, 097-855-91-88, 3-25-44. 

підвальне приміщення у Чорткові по вул. 
С.Бандери (навпроти інституту). Загальна пло-
ща – 137 кв. м (коридор і 6 кімнат). Окремий 
вхід, висота стель – 3 м. Ціна – 220 у. о. за кв. м. 
Тел. 067-354-58-72. 

Вже 10 років його немає з нами 
(24.06.2005 р). 

Роки пройшли,   
   неначе мить, 

Як втратили 
      ми тата свого. 
Ще й зараз серце 
         нам щемить 
При згадці рідного
               і дорогого.
Просимо всіх, 
               хто знав 

ГЕРБУТА 
Павла Івановича, 

помолитися за його душу. 
Зі сумом і вдячністю – доньки, 

зять і внук.

До уваги абонентів Чортківсько-
го водоканалу, яким надається 
субсидія! Просимо вас подавати 
показники лічильників до 25-го чис-
ла кожного місяця в абонентський 
відділ або за тел. (03552) 2-27-52.

Адміністрація водоканалу

ЧИСТИМО КОЛОДЯЗІ 
ДО ТВЕРДОГО ДНА

Тел.: 066-590-14-77,
 096-665-99-09

Заводська РКШМ оголошує конкурс на 
здачу в оренду частини приміщення шко-
ли, площею 70 кв. м, за адресою: смт За-
водське, вул. І.Франка, 1 А, для організації 
кур`єрсько-поштового відділення. Термін 
подачі заявок – один місяць з дня опублі-
кування оголошення.

дача в міській зоні, з правом приписки в ра-
йоні Синякового. Є будинок 56 кв. м, електри-
ка, сад. Тел.: 096-393-70-18, 050-233-86-08.

Пам`ять вічна, як вічне життя 
                                    на Землі,
Пам`ять нетлінна, 
              як нетлінні зорі і небо,

Пам`ять мусить жити серед людей,
Як мусить осипатися вишневий 
                                  і яблуневий цвіт.

Саме пам`ять знову 
і знову повертає нас, 
туди – у 2013 рік, коли 
19 червня несподі-
вана і болюча звістка 
прийшла у наш дім, 
невимовним болем 
обпекла наші серця. 
Цього дня не стало 
нашого дорогого си-
ночка, брата, внука, 
племінника і похрес-
ника 

ФОМІНА Віталія Андрійовича.
Вісімнадцять з половиною років...
Це тільки початок, це тільки старт...
Скільки мрій і сподівань було у нього,
Скільки талантів подарував йому Бог!
Щедрий і добрий душею,
Ніжний і люблячий серцем, 
Чистий і незаплямований совістю, 
Він завжди був нашою гордістю, 
                        нашим сонечком,
Нашою мрією на майбутнє.
Його вірші і музика,
Його роздуми про сенс життя 
Та долю України 
І сьогодні зігрівають наші серця,
Заставляють дивуватися, що в такому віці 
Його цікавили такі серйозні проблеми. 
Та його немає з нами.
Не від нас залежить, скільки людині 

призначено жити на Землі. 
У Святому письмі «Книга мудрості» у 4 

розділі сказано: «Бог полюбив його і за-
брав його. За короткого часу, ставши до-
сконалим, він виповнив довголіття».

Ми просимо Господа, щоб дав нам сил і 
мудрості нести цей важкий хрест.

Просимо Сина Божого, щоб навчив нас з 
гідністю прийняти Божу волю,

Бо ми нічого змінити не можемо.
Благаємо Матінку Небесну, щоби не поки-

дала нас ніколи і завжди була поруч із нами.
Хай Божа Благодать осяє душу нашого 

Вітальчика,
Хай Світлі Небесні Сили приймуть його 

у своє священне лоно. 
Ми любимо, пам`ятаємо, молимося за 

тебе, наша дорога дитино.
Просимо всіх, хто знав Віталика,
Хто був його друзями, однокласниками, 

наставниками, у кого в серці залишилась 
добра згадка про нього, помолитися за 
його душу, пом`янути його світлу пам`ять.

З молитвою на устах і любов̀ ю 
в серці – мама, тато, 

брат і всі рідні та близькі.

ПОСВЯТА СИНОВІ
Зі мною плаче стрітенська свіча, 
Запалена за світлу душу сина...
Думки мої десь там, де Небеса,
Де друга, невідома нам країна.
Туди мені так хочеться злетіти 
До сина в гості, хоч на мить...
А серце так страждає і щемить... 
Зажди, тобі ще не пора...
На все свій час, своя година,
Іще побачиш свого сина...
Ну а тепер молись, молись...
У вірі ти своїй не похитнись.
Ти твердо стій і другим не дай упасти, 
Бо є у тебе місія свята,
Щоб люди вірили у Небеса.
У Бога віру щоб плекали,
І в темряві Земній не заблукали...
Бог любить всіх, які б ми не були,
І терпеливо, довго буде нас чекати,
Щоб нам у пеклі не страждати,
Щоб Царство Боже ми знайшли.24 червня ц. р. минає 10 років із дня 

трагічного відходу в засвіти вірного 
сина Лемківщини, голови Чортківської 
районної організації Всеукраїнського 

товариста «Лемківщина» та керівника Ма-
лого підприємства «Лемківська Світлиця» 
ГЕРБУТА Павла Іва-
новича.

Це була смілива, іні-
ціативна, наполеглива, 
цілеспрямована, патрі-
отична і мужня людина. 
За що взявся, все з ні-
чого доводив до завер-
шення.

Всі, хто знав його, 
спілкувався з ним, при-
гадайте добрим словом.

Правління Чортківської районної 
громадської організації Всеукраїнського 

товариства «Лемківщина».

господарство на 20 сотих городу, родю-
чий чорнозем; є стара хата на три кімнати, 
обкладена новою червоною радянського 
виробництва цеглою, за парканом – крини-
ця. У селі – нова церква, пошта, медпункт, 
сільрада, дитсадок, школа, контора, ферма, 
будинок культури, магазини, до м. Чорткова 
– 25 км. Хороше транспортне сполучення. 
Село газифіковане. Ціна договірна. 

Тел. 096-640-57-62.

Шановні колеги!
Пише до Вас із донецького краю капітан ме-

дичної служби, лікар-викладач Чортківського 
державного медичного коледжу Олег Лесей-
ко, щоби привітати з професійним святом, по-
бажати миру та всіх благ і щиро подякувати за 
підтримку. Я завжди маю честь бути кожному 
з Вас товаришем, але гострі моменти життя, 
хай і на відстані, ще більше зближують.

Від себе особисто я дякую своєму дирек-
тору Любомирові Степановичу Білику і всьо-
му нашому колективу за придбане для мене 
бронезахисне та допоміжне спорядження й 
обладнання. 3 тим усім забезпеченням індиві-
дуального захисту я виглядаю майже як «на-
тівський» вояка! Вдячний також за щоденну 
колективну молитву за мене і моїх побратимів 

– нас це рятує і фізично, і морально.
Багато для нас, чортківських лікарів, ро-

блять наші місцеві волонтери: головний лікар 
станції переливання крові Анатолій Кноль і 
лікарі різних відділень Чортківської ЦКРЛ, по-
стачаючи одяг і медичне (часом унікальне) за-
безпечення, продуктові гостинці.

Дякую родині Магдичів із Угриня та сім’ї 
Стефанчишиних із Чорткова за багаторазові 
«передачі» різних дороговартісних засобів 
медичного призначення і всяких потрібних у 
відповідних умовах речей.

Хай Бог воздає кожному з вас сторицею, бо 
своїм щирим серцем ви рятуєте Україну.

До зустрічі в Чорткові. 

Олег ЛЕСЕЙКО

Чистимо колодязі 
механізованим 

способом на відмінно!
Тел.: 067-339-65-04, 050-87-36-330

 Чортківська районна державна адміністрація 
оголошує конкурс для визначення перевізників на 
приміських автобусних маршрутах загального ко-
ристування, що не виходять за межі району:

16-13/1. Чортків – Антонів. Довжина маршруту 
– 32 км.

Кількість оборотних рейсів – З. Дні виконання 1 ... 7.
16-13/2. Чортків – Антонів. Довжина маршруту – 32 км.
Кількість оборотних рейсів – З. Дні виконання 1 ... 7.
16-3. Чортків – Пробіжна. Довжина маршруту – 23 км.
Кількість оборотних рейсів – 4. Дні виконання 1 ... 6.
16-32. Чортків – Швайківці. Довжина маршруту – 24 км.
Кількість оборотних рейсів – 4. Дні виконання 1 ... 7.
16-15. Чортків – Капустинці. Довжина маршруту – 31 км.
Кількість оборотних рейсів – 6. Дні виконання 1 ... 7.
16-26. Чортків – Пастуше. Довжина маршруту – 7 км.
Кількість оборотних рейсів – 2. Дні виконання 1 ... 7.
Для участі у конкурсі автомобільний перевізник 

подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за 
формою, визначеною згідно з додатками, і такі до-
кументи:

1) нотаріально завірену копію ліцензії на право 
надання послуг з перевезень пасажирів (може по-
даватися в одному примірнику, якщо перевізник-
претендент бере участь у кількох конкурсах, які 
проводяться на одному засіданні);

2) перелік транспортних засобів, які пропону-
ються до використання на автобусному маршруті, 
із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості 
(з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN-
коду транспортного засобу, державного номерно-
го знака, року випуску транспортного засобу;

3) копії ліцензійних карток на кожний автобус, 
який пропонується до використання на автобусно-
му маршруті;

4) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних 
засобів або тимчасових реєстраційних талонів 
автобусів, що пропонуються до використання на 
маршруті;

5) копію документа, що підтверджує проведення 
процедури санації (за умови проведення санації);

6) перелік транспортних засобів, пристосованих 
для перевезення осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, які пропонуються для роботи на 
автобусному маршруті, або письмова інформація 
про їх відсутність;

7) копію штатного розпису, податкового роз-
рахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) 
на користь платників податку, і сум утриманого з 
них податку (форма № 1 ДФ) за останні повні два 
квартали.

8) анкету.
Комплектність поданих документів перевіряє в 

міру їх надходження організатор.
Ознайомитися з умовами проведення конкурсу, 

отримати документи для участі в конкурсі можна 
у відділі розвитку інфраструктури Чортківської ра-
йонної державної адміністрації, каб. № 16, у робочі 
дні з 8-ї год. до 17-ї год. 15 хв.

Документи на конкурс приймаються до 8 липня 
ц. р. за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, від-
діл розвитку інфраструктури райдержадміністра-
ції, каб. № 16.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 
23 липня ц. р. о 10-й год. за адресою: м. Чортків, 
вул. Шевченка, 23, кабінет першого заступника 
голови районної державної адміністрації (№ 26).

Довідки за телефоном (03552) 2-27-82.

Конкурс

До уваги пасажироперевізників!

куплю

послуги
акуратна бригада виконує зовнішню 

штукатурку (мита крихта, власна риштовка, 
доставка крихти), якість роботи гарантуємо.

Тел. 067-258-82-77.
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+14 ... +15

ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ 
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
20 червня

+11 ... +18

НЕДІЛЯ
21 червня

+12 ... +19

ПОНЕДІЛОК
22 червня

+12 ... +24

ВІВТОРОК
23 червня

+16 ... +21

СЕРЕДА
24 червня

+14 ... +22

ЧЕТВЕР
25 червня

+15 ... +26

П`ЯТНИЦЯ
26 червня

Істини

Вітаємо з Днем народження 
дорогого синочка, брата, стрийка

Івана БІЛЕЦЬКОГО
зі с. Малі Чорнокінці.

Скільки років Тобі – 
            не питаєм,
Хай зозуля кує у гаю.
Ми вітаєм Тебе 
                із роками,
Що постукали 
              в душу Твою.
Щоб здоров`я міцніло 
        і радість квітла,
І ніколи не згасла 
  людська доброта.

Щоб на роботі, вдома, 
                        серед друзів
Ти відчував ласку і тепло,
Щоб у житті Твоїм 
                 на виднокрузі
Похмурих днів ніколи не було.
Роби добро, 
               а зло – ніде й нікому,
Куди б не пролягла життєва путь.
Не забувай, синочку, свого дому,
Ти добре знаєш – тут на Тебе ждуть.
Хай Бог береже від болю й тривоги,
Щоб світлі завжди стелились дороги.

З повагою і любов̀ ю – 
мама, вітчим, сестра Галя 

і брат Петро з сім`ями.

Щиро вітаємо з 50-річчям 
Анатолія Людвіковича ДЗЬОНИКА.

П`ятдесят – не привід для печалі,
П`ятдесят – це зрілість золота.
Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть не оглядаючись літа.
Хоч було тривог в житті багато,
Та не будем згадувать сумне,
Бо горить в душі іще багаття,
Ще вогонь горить – це головне!
Здоров`я міцного зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди й миру,

Ласки від Бога, 
             добра від людей
На многії та благії літа.

Оленка, Наталя та Ігор.

Від щирого серця вітаємо 
Петра З`ЯВІНА

з ювілеєм.
Тобі сьогодні, 
        рідний, – 30!
Із вдячністю 
  ми хочемо вітати
Тебе за мудрість 
  добрих порад,
За вміння всім 
завжди допомагати,
За приклад чоловіка 
      й сім`янина,
І за могутні руки 
                            золоті.
Нехай Господь Тебе благословляє,
Матір Божа від злого остерігає,
Ісус Христос сили посилає

На многії-многії літа.
З найкращими побажаннями – 
дружина Галина, син Денис, 

теща Світлана й тесть 
Андрій, Ірина, Дмитро, 

батьки, брат Любомир із сім`єю.

У прекрасний літній день, 17 червня,
святкувала свій 30-річний ювілей
Галина Володимирівна МОРОЗ,

вчитель біології 
та трудового навчання

 Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів.

Перші 10 років – 
                  собі 
дитинство залишило,
Другі 10 років – 
 взяла юності пора,
А треті 10 років –
сьогодні 
        наступили, 
Новий етап 
          дорослого, 
                      сімейного життя.
Тож ми вітаємо 
                з ювілеєм щиро,
Бажаємо достатку, 
           радості, добра,
Здоров’я міцного, 
                  злагоди і миру,
Щоб завжди Вас 
                  Мати Божа берегла!

Хай Ангел-Охоронець 
                  Вас оберігає,
А Господь Бог 
         всіх благ Вам посилає.

З повагою – колектив школи.

Вітаємо бухгалтера Бичківської 
сільської ради 

Тетяну Романівну БОДЬО,
яка незабаром святкуватиме 

свій ювілей.
Бажаємо щастя 
              і достатку,
Ясного неба, сонця 
                  і тепла,
В житті щодень 
       лиш злагоди 
                й порядку,
Щоб доля 
        світлою була!
В роботі – успіху 
              й терпіння,
У справах – вічного горіння,
В сім`ї – любові і добра
На многії та благії літа.

З повагою і любов̀ ю – колектив 
сільської ради.

Щиросердечно вітаємо милу і люблячу 
донечку, сестричку, цьоцю і хресну маму

Надію Богданівну ЧВІЛЬ
зі с. Джуринська Слобідка

з 40-річчям.
Ми поважаємо Твою мудрість і доброту, 

цінуємо Твій талант і вміння, захоплює-
мось Твоєю толерантністю, розсудливістю 
і розумінням.

Зичимо в цей день міцного здоров`я, ба-
гатих, радісних і успішних днів.

Нехай супроводжують Тебе щастя, уда-
ча і постійно горить зелене світло на всіх 
життєвих перехрестях.

Нехай Господь Бог тримає Тебе і Твою 
родину під Своєю опікою, Мати Божа по-
криває Своїм Омофором, Ангел-Хорони-
тель супроводжує на життєвім шляху.

Ми просимо сьогодні для Тебе многая 
щасливих і радісних днів.

З любов̀ ю – мама, тато, 
сестра Лідія з чоловіком 

Юрієм, племінники Богдан і 
Іван, похресник Василько.

У чудовий літній день, 18 червня, 
святкувала свій 20-річний ювілей дорога 

донечка, любляча сестричка 
та онучка

Христина СІРСЬКА
зі с. Шманьківці.

Сьогодні День 
   народження 
                у Тебе,
І ми вітаєм від душі,
І віримо, що прийде 
        Ангел з неба
І принесе з собою 
             три ключі.
Перший ключик – 
                 від любові,
Любов до Бога, 
               друзів і батьків,
І віримо ми, що дуже скоро
Ти матимеш і сотню цих ключів,
А другий ключик є від щастя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни,
Бо третій ключик – від здоров`я,
Його найбільше бережи.

З найкращими побажаннями – 
мама Віра, тато Петро, 

брат Юрій, бабусі Йосипа 
і Марія.

Урочистому святкуванню передувала нелегка, 
наполеглива праця пароха о. Олега Капулова, 
котрий готував діточок до Першої Святої Сповіді 
та прийняття Святих Тайн. На заняттях дівчатка й 
хлопчики дізналися про Сповідь, Святе Причастя, 
духовне життя християн, молитви, їхню чудодійну 
силу, заповіді любові до Бога і ближнього свого... 
Напередодні свята, в суботу, діти-причасники з 
хресними та рідними батьками ходили до церкви 
на Святу годину, де всі приступали до сповіді.

Недільна днина видалася погожою й сонячною. 
Парафіяни поспішали до храму цілими сім`ями. 
Господині несли до освячення сплетені різно-
барвні віночки. Серед прихожан привертали увагу 
одягнені у вишиванки хлопчики і дівчатка в ніжно-
білих платтячках з віночками на голівках. Ними 
захоплювалися стрічні, їм усміхалося сонечко, 
посилаючи свої щедрі промені. Воно ніби раділо 
з першопричасниками, в яких оченята світилися 
радістю, на обличчях квітли щасливі посмішки...

Перед Богослужінням священик вийшов на-
зустріч дітям-причасникам і звернувся до них зі 
словом, що піднесло настрій дітвори, рідних. Роз-
почався діалог о. Олега і першопричасників, у 
процесі якого хлопчики й дівчатка зреклися всіх 
нечистих сил, визнали віру в об`явленні Богом 
правди і відкрили свої сердечка Христові. Опісля 
хресні батьки вводили дітей, із пишно прикрашени-
ми свічками в руці, до храму вірних, де на них чека-
ло велике «серце», сплетене з барвінку, яке матері 

зі смаком прикрасили біло-золотистою стрічкою і 
великими трояндами. Діти проходили через нього 
у супроводі хорового співу пісні «Дитино дорога 
моя...» і ставали перед тетраподом. Яка панувала 
піднесеність у храмі!.. Ця хвилина щастя й радості 
в багатьох присутніх навернула на очі сльози.

Під час Святої Літургії за численного згрома-
дження мирян, немов із джерела, спливали ласки 

Божої благодаті. Першопричасники щиро зносили 
свої маленькі рученята й активно, хором промов-
ляли молитви, зокрема вголос самостійно перед-
причасне «Вірую...», після чого вперше у своєму 
житті прийняли до сердець Євхаристійного Ісуса.

Парох о. Олег привітав дітей зі святом першого 
Святого Причастя, що є й першим етапом цілісної 
формації християнина, поблагословив їх на добре 
християнське життя та наголосив на необхідності 
подальшого поглиблення у вірі; що Ісус завжди че-
кає на дітей у Божому храмі – щонеділі і кожного 
свята. Потім вручив кожній дитині пам`ятку про цей 
особливий, незабутній день. Нагадав батькам, що 
Господь довіряє їм ці чисті дитячі душі, які вони по-
винні пильнувати, щоб ніколи діточки не звернули 
зі стежини, що веде до Всевишнього; завжди ске-
ровували на правильну дорогу в житті. «Пам`ятайте 
слова зі Святого Євангелія, сказані Ісусом Хрис-
том, – «...не бороніть дітям приходити до Мене».

Вислухавши теплі й щирі вітання-побажання, 
слова подяки та кількаразове «Многоліття», ві-
рні процесійно вийшли на церковне подвір`я для 
освячення віночків. На завершення святкувань 
священик щедро-рясно окропив усіх свяченою во-
дою, а у відповідь на це линула пісня «Жива вода» 
у виконанні церковного хору. По закінченні діти з 
рідними брали участь у виступах, в конкурсі на 
кращий малюнок на тему «Подарунок Христові», 
напам`ять фотографувалися...

Який прекрасний наш український обряд! Тож 
знаймо свої обряди, звичаї, цінуймо і любімо їх. 
Живімо ними і виховуймо своїх діточок в любові 
до них. А Святі таїнства нехай будуть постійним 
джерелом любові до Бога і ближніх, віри, святості 
та запорукою нашого вічного щастя.

Петро ПАЛІЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»,

с. Стара Ягільниця 
Фото Тараса БАБІЯ

З Ісусом в серці назавжди

Наш східний обряд – це безцінна спадщина і скарб Церкви й усього українського народу, 
його дзеркальне відображення святої віри. Він сотні літ оберігав Церкву і народ у рідному 

краї й понині єднає всіх сущих українців, розсіяних по світу. З-поміж безлічі церковних 
урочистостей літнього циклу – Пресвята Євхаристія. Це найсвятіше таїнство з усіх 

таїнств, життєдайне джерело, з якого християни черпають силу для життя у Бозі і для 
Бога. Минулої неділі, 14 червня, напрочуд зворушливо відбулося торжество Пресвятої 

Євхаристії в церкві Введення у храм Пресвятої Богородиці с. Стара Ягільниця.


