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Виходить з 1939 року

День знань

1 вересня – День знань
Дорогі першокласники, учні й студенти! 
Шановні педагоги та батьки!
Вересень починається святом знань, просві-

ти, науки. Перший шкільний день, перший урок, 
перші вчителі. Наче все вперше – і слово, й му-
зика, і дзвони душі. І в цей чарівний час дозволь-
те від щирого серця привітати усіх земляків із 
традиційним святом Першого дзвоника – Днем 
знань, який відкриває світ пізнання та сходжен-
ня до одвічних життєдайних джерел цивілізації, 
святом молодості та надії і насамперед тих, хто 
вперше у житті переступає поріг школи.

У цей момент – уже через роки й відстані, пере-
гортаючи сторінки своїх школярських, студент-
ських днів і років – так хочеться сказати вам, що 
навчання – це прихований скарб, це світ знань 
про людей та їх оточення. Вчіться, щоб знати, 
діяти, жити. Зерна науки дадуть добрі сходи і 
зростуть у ваших душах урожаєм мудрості та 
натхнення. Ростіть здоровими, досягайте ви-
соких результатів у навчанні та завжди будьте 
активними у громадському житті.

Окреме, велике спасибі вам, вельмишановні 
педагоги, за тепло сердець, бездоганне вико-
нання такої відповідальної місії, як виховання 
підростаючого покоління в дусі любові до рідно-
го краю, до України та до людини як найбільшої 
гуманітарної цінності. Бо саме ви сприяєте фор-
муванню юних особистостей, від яких залежить 
майбутнє українського народу, завтрашній день 
нашої Вітчизни. Бажаємо усім школярам, сту-
дентам на цьому шляху підкорити нові вершини 
знань, зустріти добрих і надійних друзів та до-
сягти омріяної мети. Переконані: ваші здібності, 
наполегливість стануть запорукою визначних 
успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому 
високі стандарти української освіти, рівні мож-
ливості в її здобутті для кожного.

Нехай цьогорічний Першовересень буде со-
нячним, несе добрий настрій у кожну школу й 
кожну родину. 

   Зі святом, дорогі друзі! Щасти вам!

Голова 
районної ради                    

В.ЗАЛІЩУК

Голова районної 
держадміністрації   
С.КОБІС

Вчиться вересень читати

Ти шляхом праведним, святим 
йшла до волі, Україно

Святкування

Чи не у кожного українця-патріота зринають такі  асоціації зі серпнем: у повітрі пахне настояним духмяним ме-
дом, рум’яними яблуками, скошеною травою... У час благодатних жнив Україна відзначає свій День Незалежності, 

тому до літніх пахощів природи приєднується й родинна українська величавість...
Двадцять другу річницю Незалежності України та День Прапора чортківчани відзначили низкою заходів, насто-

яних на нашій любові до Батьківщини, відданості, гідності, себеповазі.
(Читайте на  5-й стор.)

Вже післязавтра осіннім відчайдушним промінцем постукає у вікна Першовересень. Постукає й покличе до храму 
знань мільйони юних, зрілих і зовсім маленьких українців – тих, для кого все буде вперше. Перші кроки на дорозі 
знань ще такі обережні й невпевнені, та водночас бентежно-радісні, сповиті благословенням родини й України-
матері, котрій так потрібні їх палкі серця й допитливий розум.

Фотопогляд Ореста ЛИЖЕЧКИ



Умови утримання дітей 
у Чортківському СІЗО

У візиті делегації було вивчення стану 
роботи пенітенціарної служби, з’ясування 
та реагування на звернення, скарги щодо 
порушень прав дитини. Тому першочерго-
вим – відвідання й ознайомлення з умова-
ми утримання неповнолітніх, які перебу-
вають у Чортківському слідчому ізоляторі. 
Опісля особистого спілкування з двома ді-
тьми, які на часі очікують на рішення суду 
в СІЗО (а потрапили вони під слідство за 
вчинення крадіжок), високопосадовці вио-
кремили питання гуманізації правосуддя, 
новітніх форм реабілітації саме неповно-
літніх, посилення профілактичної роботи 
для попередження вчинення повторного 
злочину. «Система правосуддя для дітей 
повинна кардинально різнитися від систе-
ми правосуддя для дорослих. Для цього й 
активується ювенальна юстиція. В кожно-

му дитячому злочині є провина доросло-
го: обумовлює батьківська бездіяльність, 
жорстокість по відношенню до дитини, 
шкільне та позашкільне оточення...» – на-
голосив Ю.Павленко.

«Шкільні вчителі мають таку 
владу, про яку лише мріють 

прем’єр-міністри»…
Саме на цьому акцентував увагу 

Ю.Павленко при зустрічі з педагогами 
Чортківської школи-інтернату.

Пані Л.Волинець скрупульозно перегля-
нула документацію школи-інтернату, озна-
йомившись із умовами зарахування дітей 
до школи, виховання та проживання вихо-
ванців даного навчального закладу. 

Пан Павленко зауважив, що Конвен-
ція ООН про права дитини була одним 
із перших законів, який почав діяти в не-
залежній Україні. Та проблеми захисту 
прав дитини в державі роками зберіга-
ють свою актуальність. Саме вчитель, 
домінувало ствердження у виступі п. 
Павленка, повинен навчити дітей, як 
законними правами користуватися; на-
вчити батьків поважати права дитини. 
Продовжуючи розмову з педагогами, 
Ю.Павленко виокремив: «… Держава, 
в якій діти знають і вміють користува-

тися своїми правами – це держава, яка 
обов’язково розвивається, суспільство, 
в якому кожен має право на успіх. Про-
цитую Уїнстона Черчілля: «...Шкільні 
вчителі мають таку владу, про яку лише 
мріють прем’єр-міністри…». Слід зміни-
ти формат викладання шкільного пред-
мета про права дитини, такі уроки не 
можуть бути формальними. Кожен пе-
дагог повинен знати права дитини і ре-
алізовувати їх. Президент України ста-
вить завдання перед КМУ забезпечити 
міжвідомчу координацію в інтересах ди-
тини. Кожен державний службовець, від 
діяльності якого залежить доля дитини, 
повинен дбати про позитивний результат 
своєї роботи. Вважаю, складно зробити 
щасливою дитину, котра виховується в 
інтернатному закладі окремо від бать-
ків, друзів, близьких. Слід докладати мак-
симум зусиль, щоби зберегти сім’ю дитині, 
в якій вона отримує батьківську любов. 

«... лише в інтересах дітей»
Високопоставлені особи разом із керів-

никами області та району завітали й до 
Чортківської музичної школи. У закладі, 
де зароджуються та вдосконалюються 
таланти юних, лейтмотивом розмови було 
акцентування на необхідності вдоскона-
лення діяльності позашкільної освіти в ін-
тересах дітей, забезпечення змістовного 
дозвілля дітей. Окремим штрихом розмо-
ва торкнулася й підвищення фінансування 
позашкільної освіти, збільшення чисель-
ності учнів позашкільних закладів. На-
голошувалося й на заохочуванні батьків 
до позакласного виховання. Ю.Павленко 

навів невтішні цифри: «За результатами 
соцопитування дітей у рамках проекту 
«Права дітей в Україні: реалії та виклики 
після 20 років Незалежності», лише кожна 
третя дитина відвідує спортивну секцію, 
кожна десята – грає на музичних інстру-
ментах або відвідує гуртки художньої са-

модіяльності». 
Медицина – для дітей

Не оминули Уповноважені Президента 
України й Чортківську ЦКРЛ. Головний лі-
кар Р.Чортківський провів, так би мовити, 
екскурс відділами медичної установи, до-
повів про стан реформування медичної 
галузі в районі, зазначивши, що у лікарні 
цілодобово надається медична допомога 
дітям, починаючи з виклику швидкої до-
помоги, прийому педіатрами та вузькими 
спеціалістами.

Оглянувши дитяче відділення, побачив-
ши його матеріально-технічну базу та по-
спілкувавшись із батьками маленьких па-
цієнтів лікарні, високопосадовці головним 
чином акцентували увагу на безумовному 
оновленні м’якого інвентарю, який, на 
жаль, не відповідає вимогам чинного за-
конодавства. Тому було поставлено ряд 
завдань до негайного виконання.

«Захист дітей від сирітства»…
Опісля відвідин ряду установ Чорт-

кова Уповноважені Президента України 
Ю.Павленко, Л.Волинець, представники 
обласної влади  провели зустріч за кру-
глим столом у малому залі засідань райад-
мінбудинку з фахівцями соціальної сфери 
району. 

Голова Чортківської РДА С.Кобіс ін-
формував про те, що в жовтні минулого 
року в штат Чортківського райцентру 
соцслужб для сім’ї, дітей і молоді вве-
дено 24 посади фахівців, які надають 
соціальний супровід сім’ям, що опини-
лися у складних життєвих обставинах. 

Національна стратегія профілакти-
ки соціального сирітства на період до 
2020 року визначає мету, основні завдан-
ня, спрямовані на створення умов для 
забезпечення належного соціального 
захисту дітей та сімей, що мають дітей 
і опинилися в складних життєвих об-
ставинах, утвердження в суспільстві 
сімейних цінностей, виховання відпо-
відального батьківства. Профілактика 
соціального сирітства та підтримка 
виховного потенціалу сімей потребує 
вдосконалення умов, форм та методик 
надання соціальних послуг сім’ям.

 «Необхідна тісна співпраця соцпра-
цівника, вчителя, лікаря, міліціонера, 
прокурора, судді, сільського чи місько-
го голови. Ключове завдання в роботі 
соцфахівця – це захист прав дітей най-
більш вразливих категорій, – наголошу-
вав Юрій Павленко. – Фахівці соціальної 
сфери повинні вжити всіх заходів для 
захисту дітей від сирітства та забез-
печити скорочення кількості дітей, які 
втрачають батьківське піклування. Чим 
більша для дитини небезпека в сім’ї, 
тим менш досяжною стає така сім’я і тим 
складніше захистити дитину в цій сім’ї. 
Яким буде майбутнє дітей – залежить 
від дорослих. Адже діти-сироти, позбав-
лені батьківського піклування, з кризо-
вих сімей, діти з особливими потребами 
чи в конфлікті із законом – це діти, які по-
требують особливого захисту». 

На думку пана Павленка, головним 
індикатором оцінки ефективності міс-
цевих органів влади є стан закладів 
для дітей. Отож, попереду – повна низ-
ка невідкладних завдань…

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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ВізитВітання
 У неділю – День підприємця

Шановні підприємці!
Уже традиційно в першу неділю вересня, згідно з Указом 

Президента України, у нашій державі відзначається День 
підприємця. Це свято запроваджене з урахуванням вели-
кої ролі підприємництва у здійсненні економічних реформ в 
Україні, вирішенні соціально-економічних проблем і визнанням 
його впливу на формування, становлення та розвиток на-
ціональної економіки. 

Вміння задіяти менеджерський талант, ефективно пра-
цювати в умовах ринку – риси, які є визначальними для 
підприємців. Розвиток підприємництва дає можливість ви-
рішувати найактуальніші соціально-економічні проблеми, 
передбачає зміцнення економіки, надає їй гнучкості. Щи-
росердно бажаємо усім підприємцям витримки, оптимізму 
і невичерпної наснаги у праці. Хай мир, добробут і злагода 
будуть у кожному домі. Нехай кожна започаткована справа 
буде вдалою та успішною. Нових трудових здобутків вам в 
ім’я розквіту та на благо України; щастя, здоров’я й благо-
получчя вам і вашим родинам.

Голова 
районної ради                    

В.ЗАЛІЩУК

Голова районної 
держадміністрації   
С.КОБІС

Майбутнє дітей 
залежить від нас – дорослих

У вівторок, 27 серпня, із робочим візитом у нашому районі перебували 
Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, керівник 
управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України 
з прав дитини Людмила Волинець. Головна мета поїздки на Тернопілля – 

перевірити виконання указів і доручень Президента України щодо захисту 
прав дитини в області. Разом із високопоставленими особами на Чортківщину 

завітали і заступник голови Тернопільської ОДА П.Гоч, начальник служби у 
справах дітей ОДА С.Герасимів, директор Тернопільського обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Б.Рокочий.

Шановні підприємці-платники податків!
Вітаю вас із професійним святом – Днем підприємця!
Запровадження цього свята на державному рівні – це 

визнання тієї ролі, яку відіграють у розвитку вітчизняної 
економіки підприємництво і приватна ініціатива. Нині, коли 
є всі підстави говорити не лише про стійку тенденцію до 
стабілізації національної економіки, а фактично про її від-
родження, не можна не відзначити особливого внеску того 
сектору, який ви представляєте.

Розвиток підприємництва і збільшення на цій основі над-
ходжень до державної скарбниці дає можливість вирішува-
ти ряд найактуальніших соціально-економічних проблем, 
передбачає зміцнення економіки, надає їй гнучкості, ство-
рює нові робочі місця.

У цей день бажаємо вам міцного здоров`я, успіхів у біз-
несі, гараздів у родині та щоби приязне відношення долі 
завжди супроводжувало вас у всіх починаннях!

З повагою – начальник Чортківської ОДПІ 
Т.БЕЛІЧЕНКО

Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб роз-
раховуються фізичною особою-підприємцем самостійно, 
але не менш як 100 відсотків річної суми податку з опо-
датковуваного доходу за минулий рік, і сплачуються до 
бюджету – по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, 15 
травня, 15 серпня, 15 листопада). Ця норма визначена пп. 
177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України.

Проте суб’єкти господарської діяльності-фізичні особи, 
які працюють на загальній системі оподаткування, мають 
право зменшувати суму авансових платежів з податку на 
доходи фізичних осіб всередині року, у разі якщо не ви-
йдуть на запланований рівень доходу.

Так, у разі зменшення суми отриманого доходу за попе-
редній календарний квартал поточного року більш ніж на 20 
відсотків порівняно з розрахунковою очікуваною сумою до-
ходу на такий квартал, платник податку має право зменшити 
суму авансового платежу, що підлягає сплаті у встановлений 
строк, пропорційно до зменшення суми зазначеного доходу.

Для такого зменшення суми авансового платежу фізична 
особа-підприємець до настання строку сплати такого аван-
сового платежу подає до територіального органу Міндохо-
дів заяву у довільній формі. Водночас така заява повинна 
містити розрахунок зменшення суми авансового платежу 
та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшен-
ня суми отриманого доходу.

Чортківська ОДПІ
Головне управління Міндоходів

 у Тернопільській області

Підприємці-загальносистемники 
можуть зменшити суму авансів

ОДПІ інформує
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Соціум 3
Депутат в окрузі Новинар

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Дійство, у якому взяв участь 24 серп-
ня ц. р. Іван Михайлович, насправді 
було світлим і радісним. Духовенство 
та віряни відразу трьох конфесій освя-
тили осяяні сонячним днем та дорогі 
серцю кожного християнина фігури 
Ісуса Христа і Божої Матері, продемон-
струвавши усій Україні силу єдності 
духу та великої християнської любові. 
Щиро, без помпезності, линули слова 
вдяки Богу, Україні та скромній і мудрій 
людині-меценату, яка творить добро, 
бо інакше не вміє жити, – Василю Гра-
довому. 

Звертаючись до присутніх, Іван Стой-
ко згадав багато історичних моментів, 
зокрема ті страшні червоно-демонічні 
часи України, коли комуністи знімали 
хрести, руйнували церкви, нищили ду-
ховність та засилали священиків до 
Сибіру. Народний депутат закликав 
земляків завжди пам’ятати про подви-
ги крутянців, холодноярівців, упівців та 

всіх тих героїв, які загинули  у тюрмах 
тільки через те, що дуже любили Укра-
їну та її мову.

Він  зауважив, що «хоч сьогодні Укра-
їна і має реальний шанс стати в одну 
шеренгу з європейськими країнами, та 
цей процес активно гальмується анти-
українськими силами. А що ми бачимо 
в країні? На жаль, замість того, щоб 
працювати на Україну та захищати лю-
дей, українська міліція вдається до га-
небних злочинів вбивств і гвалтування, 
український суддя та прокурор – рахує 
срібняки у кишені, а не дотримується 
букви Закону, чиновників косить «хво-
роба», яка називається корупцією. Та 
ні симоненки,  ні табачники, ні колес-
ніченки не зможуть ніколи зруйнувати 
нашої віри, знищити нашу мову,  нашу 
державу».

Іван Михайлович мовив, що допоки 
линутимуть до Всевишнього молитви у 
всіх українських храмах за долю Укра-

їни, допоки ми будемо єдиними та міц-
ними у вірі і боротьбі за утвердження  
щасливої вільної долі нашої держави, 
доти ніяким московським зайдам не 
вдасться поневолити український на-
род.

«Приходить час правди, час віри, час 
служіння Богу. Підростає молоде по-
коління, яке обов’язково збудує нову 
самостійну демократичну Україну. Сьо-
годні, у Великий день Незалежності 
нашої держави, навіть вороги мовчать. 
Бо вся Україна вдяглася у вишиванки 
та возвеличує волю, а кольори неба та 
сонця, які вічні, як вічна наша Українська 
держава, дана нам Богом, засліплюють 
очі темним силам».

Цікавою також була зустріч народно-
го депутата України з громадою села 
Шупарка Борщівського району. Тут 
він помолився разом з селянами біля 
Хреста та фігури Божої Матері за душі 
полеглих в боротьбі за волю України 
і привітав їх зі святом Незалежності. 
Але особливо хвилюючим видалося 
спілкування з живою легендою Украї-
ни, зв’язковою УПА Ганною Іванівною 
Крик, до якої депутат завітав після 
урочистостей. У подарунок Івану Ми-
хайловичу дісталася унікальна книга, 
укомплектована пані Ганною, – «Село 
Шупарка. ОУН та УПА у вирі боротьби». 
Як повідомила сільський голова пані 
Марія, у їхньому селі проживає ще три 
учасниці визвольних змагань.

Завершив Іван Стойко святкування 
Дня Незалежності у Чорткові. Помо-
лившись разом з громадою біля сим-
волічного Хреста, який вознесено біля 
Церкви Пресвятої Покрови, Іван Ми-
хайлович побував на святковому кон-
церті у міському парку.

Звертаючись до жителів Чортківщи-
ни привітанням з нагоди Дня народжен-
ня великої єдиної України, І.Стойко ви-
словив впевненість, що, зважаючи на 
особливу важливість виборів 2015-го 
року для майбутнього розвитку нашої 
країни, «Бог дасть мудрість українцям, 
та до керма держави уже невдовзі при-
йде нова плеяда справжніх патріотів».

«Любімо Україну! Творімо Україну! 
Працюймо для України! Живімо Украї-
ною!» – закликав  присутніх народний 
депутат.   

                          

Прес-служба 
народного депутата України 

Івана Стойка

Іван СТОЙКО: «Приходить час 
правди, час віри, час служіння Богу»

Саме таку думку висловив у своєму вітальному слові з нагоди 
Дня Незалежності України та відкриття християнського комплексу 

в с. Лосяч Борщівського району 
народний депутат України Іван Стойко. 

Наші святині

Певні слова у певних формах сприй-
маються як символ чогось непересіч-
ного і навіть надзвичайного. Державна 
незалежність є одним із таких симво-
лічних словосполучень. Проте одне 
сприйняття, коли про незалежність 
говорять представники влади виму-
шеним тоном і осяяним полум’яним по-
глядом щирого серця. Поза межами сві-
домого і раціонального відчуваються 
«мурашки по тілі», коли чуєш вітання 
«Слава Україні!» від лідера гурту «Тінь 
сонця», їхні пісні чи іншого рок-гурту 
«Сокира Перуна». Варто зауважити, 
депутат Європарламенту від Польщі 
Януш Войцеховський закликав попу-
лярний у Польщі україномовний гурт 
«Enej» змінити назву. На його думку, 
нею музиканти прославляють псевдо-
нім одного з провідників УПА майора 
Петра Олійника, який загинув у бою 
з НКВС у 1946 році. Раніше інший по-
літик Вітольд Газовський обурився з 
того, що «двоє українців у Польщі за-
снували гурт імені військового злочин-
ця (курінного Енея), і вся Польща скаче 
в такт їхньої музики». Тішить те, що в 

Україні не чути голосних закликів змі-
нити назви означених вище гуртів. А 
вони своїми професійними і патріотич-
ними піснями для усвідомлення себе 
українцями нашою молоддю зробили 
набагато більше, аніж політики та свя-
щеники. 

На цьому прикладі лакмусовим па-
пірцем проступає спільність ворогів 
у минулому: Польщі та Росії. Одні та 
другі знаходять будь-які підстави для 
звинувачення Української Повстан-
ської Армії та Організації Українських 
Націоналістів. Саме тепер, 21-25 серп-
ня, виповнилося 70 років від початку 
Третього надзвичайного великого збо-
ру бандерівської ОУН на Тернопільщи-
ні у Козівському районі – першого Ве-
ликого збору на території України під 
керівництвом Романа Шухевича. Він 
став переломним моментом в ідеоло-
гічній доктрині, метою була Українська 
самостійна соборна держава, вільна 
від більшовизму та гітлеризму, демо-
кратична і соціально спрямована, де 
гарантувалася б рівність усім грома-
дянам. Але історична подія та борці за 

державність піддані владній анафемі 
замовчування. 

На жаль, є українці, які звертання 
та популяризацію історії Нескорених, 
серед яких були як воїни, так і освітя-
ни, національно-свідоме духовенство, 
трактують як «зайву політику». Можна 
почути облудне твердження, що Бог 
дарував нам незалежність України. 
Може, достатньо з нас догматичної 
віри у те, що єврейський бог дарував їм 
манну небесну та усвідомлення себе 
рабами? Адже…

Бог береже народ, що має силу,
А не прощення зайдам, 
                               ідоли катам, 
Ще й іншій расі толерантність 
                                             звиклу.
Пече геть Сонце в очі сліпоти 
                                                кротам.
Велика Україна у Європі,
Своя земля і кров, пролита у борні.
Невже замало боротьби потопів?  
Бо не бува держави з Богом і в брехні!

Ярослав ДЗІСЯК,
ВО «Свобода». 

Символічність і держава

Й ожило все знайоме до болю…
Довга й барвиста низка 

дійств та імпрез з нагоди 
нашого національно-
го Великодня, апогею 
духу започатковувала-
ся із запросин на гос-
тину до колоритного 
й щемно-звабливого 
згустку українства – 
етномайстерні «Куфе-
рок», де очікувалась 
зустріч зі взірцями бор-
щівської вишиванки 
знаної на Галичині та в 
Україні колекціонерки 
українського вбран-
ня, власниці колекції 
борщівських сорочок 
Віри Матковської. Та 

виставка направду концентрує в собі особливу енергети-
ку генофонду нашої нації, сакральність та символізм, які 
вкладали у вишивку наші пращури, про що образно мови-
ла, сипонувши до гурту добірне словесне зерня, господиня 
«Куферка» художниця Ірина Вербіцька. А її колишня сту-
дентка, нині викладач Теребовлянського вищого училища 
культури Уляна Перхалюк причастила присутніх дзвоном 
бандури та соловейковою пристрастю одвічних народних 
наспівів. Й вони сприймались так жадано-жагуче поміж 
зразків автентичності галичан, оберегів нашої духовності.

Ось таке пові-
домлення виділя-
лося поміж чис-
ленних знімків, 
котрими рясні-
ла їх благодій-
на виставка-
розпродаж аж 
упродовж 4-х 
днів минулого 
тижня в самі-
сінькому центрі 
Чорткова. Її зор-

ганізували члени гуртка фотомистецтва «Первоцвіт» з ме-
тою збору коштів на лікування гуртківця Віталика Осьмака, 
постраждалого внаслідок численних опіків. За словами 
керівника гуртка Олега Марчака, виставка пробудила у 
чортківчан, гостей міста, всіх небайдужих людей направду 
діяльне милосердя. З-поміж зібраних близько 11 тис. грн. 
значну частину «первоцвітівці» виручили за фотознімки, 
проте перехожі вчиняли пожертви й просто так, переконли-
во довівши, здавалось би, прописне: чужої біди не буває.

Ось такі світ-
лини, що ре-
п р е з е н т у ю т ь 
Чортків старий, 
сивочолий, та 
сучасний, при-
чому «упіймані» 
із однієї точки, 
гармонійно до-
повнюють шарм 
знаного на Тер-
нопільщині та в 
Україні промис-
лового підпри-

ємства «Біллербек-Україна» перо-пухова фабрика. Вони 
споглядаються всюди: у вестибюлі й у кабінетах: відділі 
збуту, бухгалтерії. То – ініціатива тамтешнього адміністра-
тивного директора Віталія Федорейка, котрий пояснює це 
просто і влучно: «Де живемо, те й любимо». А Чортків сучас-
ний відзнімковувала молода поросль, юні фотогуртківці.

Ретростиль по-біллербеківськи

Милосердя до глибини кишені

Така зустріч з 
лауреатом все-
українських кон-
курсів та учасни-
ком міжнародних 
фестивалів – за-
ліщицьким вокаль-
ним чоловічим тріо 
«Терноцвіт» відбу-
лася у бібліотеці-
філіалі с. Антонів. 
Колектив виконує 
пісні на слова 
відомого в Над-
дністрянськім краї поета Василя Дрозда, який є творчим 
другом книгозбірні. Гостей щиро привітав Свидівський 
сільський голова Богдан Сорока, побажавши гурту й на-
далі прославляти наш край, Україну своїм неповторним 
співом. (Інф. Ольги ЧЕРВІНСЬКОЇ, бібліотекаря с. Ан-
тонів).

Гордімося, друзі, що ми українці... 
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Людина

Хочу розповісти про тих, хто все своє 
життя присвятив цій благородній, нелегкій 
професії, хто продовжує вчительський шлях 
своїх батьків. Ця публікація – про вчитель-
ську династію, навіть не династію, а велику 
вчительську родину Монастирських.

Їх об`єднала спільна мета: навчати моло-
де покоління премудростям наук, виховува-
ти чесних, сумлінних, працьовитих громадян 
своєї країни. Як Роман Альбінович Монастир-
ський, так і Марія Євгенівна Шклярук (дівоче 
прізвище) народились у звичайних селян-
ських сім`ях: Роман у Товстенькому, а Марія 
у Кривенькому. Нелегким було їх дитинство. 
Довелось пережити важкі повоєнні роки, 
голодовий рік, літа колективізації. У різний 
час обидвоє здобули освіту в Чортківському 
педучилищі і працювали вчителями у різних 
школах району. А далі доля об`єднала їх в 
єдину сім`ю і місцем їх роботи стала школа у 
с. Кривеньке. Обидвоє продовжили навчан-
ня у вишах: чоловік здобув професію вчи-
теля історії, а дружина – вчителя-філолога. 
Як здібного, талановитого працівника, його 
призначають директором школи. А далі за 
«покликом партії» він працює на партійній 

роботі, деякий час керує колгоспним госпо-
дарством і нарешті повертається до школи 
на своє попереднє місце. Де б не трудився 
Роман Альбінович, він ставився до виконан-
ня обов`язків з повною відповідальністю та 
самовіддачею, з повагою до підлеглих, до-
помагаючи їм вирішувати різні життєві про-
блеми. Здобув визнання як вчитель, здібний 
керівник, хороший сім`янин та люблячий 
батько.

Марія Євгенівна навчала учнів російської 
мови та літератури. Від щедрих талантом і 
душею вчителів, від своєї першої вчитель-
ки Ганни Василівни Миколаєвич перебрала 
найбільші чесноти – на совість працювати 
для народу, любов до його мови, культури. 
І хоч навчала російської, дбала про те, щоб 
шанувати свою рідну мову. І з цією метою теж 
брала активну участь у діяльності шкільно-
го колективу, у гуртковій роботі. Деякий час 
довелось викладати обслуговуючу працю. 
Навчала дівчаток вишивати, куховарити. Як 
до рідної матері горнулись до неї учні, лю-
били й поважали, бо вміла знайти підхід до 
кожної дитини, була вимогливою й водночас 
справедливою. Вчителька упевнено вела ді-

тей стежкою знань, навчаючи їх людяності, 
поважності, мудрості. Залишалась взірцем 
справедливості, ввічливості, через що всі 
навколо прагнули хоч трішки бути схожими 
на неї. До всього доходили у неї руки, все 
встигала. Щоденна напружена праця – під-
валини того успіху, який заслужено прийшов 
до вчительки. Попри важку хворобу вона до 
кінця свого життя виконувала вчительський 
обов`язок. І в цьому завдячувала чоловікові, 
який допомагав їй завжди й у всьому. 

Незважаючи на короткий життєвий вік 
(Марія Євгенівна недожила й до 50-ти, а її 
чоловік помер, маючи близько 60-ти), вони 
зуміли виростити й виплекати творче ро-
динне дерево. Йдеться не тільки про генний 
ланцюжок вчительського хисту, який вони 
протягли аж до третього коліна, а й про вмін-
ня виховувати дітей на вчительській ниві. 
Вони померли у розквіті сил, не встигнувши 
повністю розкрити свій талант. Та справу 
життя батьків продовжують їх діти й онуки. 

Син, Ігор Романович, закінчивши Терно-
пільський педінститут за спеціальністю ЗТД, 
працює директором Кривеньківської ЗОШ 
І – ІІ ст. Він успадкував від батька організа-
торські здібності, вміло керує вчительським 
колективом, в належному стані утримує 
шкільне господарство. Донька, Люба Ро-
манівна, теж успадкувала талант батьків. 
Закінчивши Тернопільський педінститут, 
працює вчителем української мови й літера-
тури та зарубіжної літератури. Її син Ігор, за-

кінчивши Чортківське педучилище та Терно-
пільський педуніверситет, здобув професію 
вчителя історії і працює ним, як і його дідусь, 
у Кривеньківській ЗОШ. Стала філологом по 
закінченні цих же вишів його сестра Ірина, 
теж працювала у школі, а нині в декретній 
відпустці. Вчителює у Кривенькому й донь-
ка Ігоря Романовича Ганна, викладає біоло-
гію, здобувши освіту у педучилищі, а відтак 
педуніверситеті в Тернополі. Її брат Роман 
поки що навчається у Чортківському педучи-
лищі за спеціальністю початкові класи та 
хореографія. 

До цієї вчительської родини слід додати і 
дружину Ігоря Романовича Любу, котра піс-
ля закінчення Тернопільського педінститу-
ту трудиться вчителем початкових класів у 
Кривеньківській школі. Зять Люби Романівни 
Віталій Маслій викладає німецьку мову у Ко-
цюбинчицькій ЗОШ І – ІІ ст., невістка Наталія  
навчається у Чортківському педучилищі. До 
цієї і так великої родини варто долучити се-
стру Марії Євгенівни Катерину Євгенівну, вчи-
тельку Великочорнокінецької ЗОШ, а також її 
чоловіка Володимира Семеновича, вчителя 
німецької мови цієї ж школи (нині покійного). 
Катерина Євгенівна викладала українську 
мову та літературу, зараз на пенсії.

Ось така велика, неординарна педагогіч-
на родина заслуговує на повагу.

Павло ШМАТА, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»
с. Кривеньке

Велика педагогічна родина
Кожен з нас знайомий із професією вчителя. Учитель навчив нас виводити 

перші літери, навчив читати й писати, і щонайперше – найрідніше слово «мама». 
Багато старань доклав учитель, щоб виховати наших дітей справжніми людьми 

– добрими, чесними, трудолюбивими, справедливими, істинними патріотами 
своєї держави. Вчитель – це той, хто відкрив нам дорогу в наше майбутнє. 

Ми завдячуємо вчителеві за свої успіхи, досягнення в житті.

Дійти ж саме такого висновку мені спало 
на думку після відвідин нотаріальної конто-
ри у Чорткові по вул. С.Бандери, 15, де тру-
диться троє приватних нотаріусів зі спільним 
прізвищем – Лесейко. Відвідин, зазначмо, не 
з приводу якоїсь особистої справи, а на пред-
мет журналістського завдання. Адже привід-
крити завісу професійної «кухні» нотаріусів 
напередодні Дня нотаріату, котрий Україна 
має у своєму календарі 2 вересня, – вже 
давненько у редакційних планах. Саме цих 
спеців зі вчинення нотаріальних дій обрано 
неспроста: тут маємо трудову династію.

85 літ – на трьох
Саме стільки й зим, і літ налічує сукупно 

трудовий стаж моїх візаві. «Патріарх» динас-
тії Стефанія Володимирівна Лесейко має у 

своєму послужному списку 45 (!) років нота-
ріального стажу: упродовж майже трьох де-
сятків літ трудилася державним нотаріусом 
(до слова, на той час ця служба для мешкан-
ців району уособлювалася єдинно в її лиці), 
а від 1997-го – приватним. По два десятки 
літ нотаріальної служби за плечима її сина 
й невістки – Всеволода Васильовича та Лю-
бові Василівни Лесейків. Усі троє свого часу 
здобували юридичну освіту на профільному 
факультеті в стінах Франкового університе-
ту Львова. Цьогоріч вступив на юрфак пред-
ставник уже третього коліна – онук п. Стефа-
нії Дмитро, чим вона непідробно гордиться. 

Та й це ще не все. Рід, про котрий мова, 
має цікаве генеалогічне дерево, до того ж, із 
суто правовим «підтекстом». У сім`ї покійної 
сестри Стефанії Лесейко Віри Володимирів-

ни Гресько – усі всуціль юристи. Адвокатом 
довголітньо був її теж покійний чоловік Те-
одор Петрович Гресько. Юридичну освіту 
здобули й дві доньки. Оксана Теодорівна 
Гресько – нині приватний нотаріус, її чоловік 
Григорій Семенович Юрків – адвокат, доне-
давна працював державним нотаріусом, син 
Остап теж адвокат, живе у Львові, донька 
Марія – працівник Львівського суду. Марія 
Теодорівна Камінська – адвокат, як і її чоло-
вік Микола Володимирович, їх діти так само 
юристи: син Максим працює у Львівській об-
ласній прокуратурі, донька Соломія у юрвід-
ділі Львівського електролампового заводу 
«Іскра». У Чорткові добре знають цю юридич-
ну родину не лише як хороших спеціалістів, 
а й як представників направду української, 
патріотично налаштованої інтелігенції.

За «покликом» 
...приватної власності

Лесейки-молодші твердять в унісон: роз-
галуженню служби нотаріату посприяла при-
ватизація в Україні «родом» із 1993 року. Бо й 
справді: до того майже всуціль все надовкіл 
було державним. Як резюмує Всеволод Ва-
сильович, нотаріуси й до того, звісно, мали 
роботу, проте не в такому обсязі, як тепер. 
Власне він, навчаючись на юрфаці (вступив 
1988 року), й не думав, що працюватиме 
нотаріусом. На початках було надзвичайно 
важко – адже тоді до вступу у ранг нотаріуса 
ще не передбачалося неодмінного стажу-
вання та складання кваліфікаційного іспиту. 
Та час, плин життя докорінно змінили все.

У нотаріальній конторі будь-якої пори дня 
людно. Вкраявшись у «віконце» між клієнта-
ми, запитую у Любові Василівни, з чим тепер 
найбільше звертаються? І чи впливає, так би 
мовити, сезонність на вчинення нотаріаль-
них дій?

– Напливу клієнтів сприяють зміни у законо-
давстві, – мовить моя співбесідниця. – Напри-
клад, змінювалися ліцензії в оцінювачів. Як 
правило, випадає посвідчувати чимало пра-
вочинів, пов`язаних з нерухомістю (купівля-
продаж, дарування), починаючи від весни 
і впродовж літа. У Чорткові багато дітей, які 
займаються в численних гуртках, спортивних 
секціях, танцювальних колективах. Для того, 
щоб вони поїхали з керівниками груп за кор-
дон – на змагання чи гастролі, батьки виготов-
ляють дітям проїзні документи. Так само й ви-
їжджають з дітьми на оздоровлення. І все це 
в основному влітку. Та не мають сезонності, 
скажімо, довіреності чи засвідчення копій до-
кументів. Від початку року така структура, як 
інвентарбюро, вже не займається державною 
реєстрацією прав – її перебрали нотаріуси. 
Багато хто звертається, аби проконсультува-
тися з різних питань. Стараємося задоволь-
нити запити, завжди кажемо: людина має зна-

ти свої права.
Час початку роботи цієї нотаріальної кон-

тори в такому складі – 4 грудня 2001 року. 
Всі троє – самостійні одиниці зі своєю персо-
нальною печаткою, реєстром, архівом, досві-
дом та чуттям. Підпорядковуються Лесейки, 
як й усі інші, управлінню юстиції у Тернополі 
та Міністерству юстиції в Києві: звідтіля ко-
ординується їх діяльність. То державні струк-
тури. Та лучаться нотаріуси й у самоврядні 
організації  – Українську нотаріальну палату 
та Асоціацію приватних нотаріусів. За сло-
вами моїх візаві, поміж нотаріусів на теренах 
Чортківщини панують взаємопідтримка та 
взаємовиручка, солідарність, «замішана» на 
засадах професійної порядності.

За правочинами 
угледіти людину

Чинники істинної професійності, як і очіку-
валось попередньо, одразу вималювалися в 
розмові із Стефанією Володимирівною, котра 
під кінець напруженого й достоту виснажливо-
го робочого дня умудрилася терміново офор-
мити молодим батькам заяву-дозвіл на виїзд 
одного з подружжя з дитиною за кордон. 

– А хіба може бути інакше? – у відповідь на 
означення такої її спромоги стенає плечима п. 
Стефанія. І вдається до біблійного, котре слу-
гує їй за гасло повсякдень: – Як я хочу, щоб 
ставились до мене, так маю ставитись до лю-
дей, бо те й одержуємо у відповідь, що даємо. 

Для неї робота нотаріусом – надзвичайно 
улюблена. Й абсолютно не набридла упро-
довж мало не піввіку. Може, ще й тому, що за 
справами, вчиненням відповідних правочи-
нів (договорів, заповітів) проглядаються чи-
їсь долі, іноді надзвичайно складні. Бувало, 
що й втручалася, не в силі знести побачене 
й відчуте. Бувало, допомагала. Переписав, 
було, батько заповіт на житловий будинок на 
прийомну доньку, позбавивши такого пра-
ва племінника, котрий зовсім не дбав про 
старенького, довівши його до цілковитого 
убозтва. Помер старенький в добрі й ситос-
ті, а племінник вже чотири роки судиться, 
мовляв, він же – кровний родич... Стареньку 
жінку на двох паличках якось взимку «фут-
болили» нерадиві чиновники по інстанці-
ях, прийшла бабуся до нотаріуса просити 
розради-помочі. От і пішла п. Лесейко з баб-
цею по тих же кабінетах, мовила: «Хлопці, 
це ж маленька українка, то може бути ваша 
мама, бабця!..». Послухали, зглянулись...

Професія юриста завжди, в усі часи була й за-
лишається престижною. Надзвичайно потрібною. 
А ще – людяною. Нотаріуси з-поміж тієї когорти 
всякчас перебувають чи не на найчуттєвішому 
стику людських емоцій. Як і мої візаві. 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Є така служба

«Ретельність» плюс «досконалість» – дорівнює «нотаріат»

Латиною їх щоденна кропітка праця означається словом «нотаріус» (писар, секретар). 
Хоча нині (й це достеменно знано та поціновано більшістю пересічних громадян України) 

таке давнє-давнє – «родом» із кінця ІІ – початку ІІІ ст. – означення вже давно пережило 
себе. А лучиться щонайперше (принаймні в баченні авторки цих рядків) із поняттями 
«ретельність» та «досконалість». І неодмінно – «професійність високого ґатунку».



2 вересня. Тривалість дня – 13.26.  Схід – 6.14. Захід – 19.40.  Іменини святкують Світлана, Самійло
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Суспільство 5
Святкування

Слідами мужності, поступом геройства
Скупаний у вранішніх сонячних променях, День Прапора 

України, 23 серпня, розпочався захоплюючою тематичною 
квест-грою «Прапори над містом», основним вектором якої – 
віднайдення об’єктів, на яких у далекому 1973 році росохаць-
кою (чортківською) групою було встановлено жовто-блакитні 
стяги. У квест-грі взяли участь юнаки та юнки Чортківщини, 
котрі розподілилися на п’ять команд. Слід сказати, деякі на-
зви команд овіяні історичною пам’яттю – «Сірі вовки», «Буй-
ний вітер», «Червона калина», окрім них – «Руді лисиці» та 
«Гнучка лоза». Учасники квест-гри за спецзавданнями (які 
були у вигляді листівок-ребусів) у швидкому бігу діставалися 
до відповідних розгаданих точок, де на них чекали волонте-
ри із конвертами наступних завдань (серед яких – вітання зі 
святом перехожих і дарування національної атрибутики на 
згадку). Молодь відзначилася кмітливістю та швидкістю. І не 
було у грі аутсайдерів – ні переможців, ні переможених. Усі 
учасники нагороджені медалями, які заспонсорував депутат 
Тернопільської обласної ради Олександр Стадник, і грамо-
тами. 

Доречно зауважити, наступна доволі цікава квест-гра про-
водитиметься 27 вересня ц. р. до Всесвітнього дня туриз-
му, тому бажаючих оргкомітет запрошує подавати заявки на 
участь у читальний зал центральної районної бібліотеки.

Знамено рідне – злото й синява
Центральний майдан нашого міста наповнився веселко-

вими барвами вишиванок чортківчан, які бентежним розво-
єм національних строїв зійшлися на врочисте підняття Дер-
жавного Прапора України. 

Преосвященний Владика Димитрій (Григорак) Єпископ 
Бучацький, митрофорний протоієрей, декан Чортківського 
деканату УПЦ КП о. Михаїл Левкович і всечесні отці різних 
єпархій провели ритуал освячення синьо-жовтого символу 
українського народу. 

 Високе право підняти прапор надалося Володимиру Мар-
мусу – патріотичній особистості, колишньому політв’язню, 
котрий у роки суцільної боязні зміг разом із побратимами 
гордо і саможертовно піти на епохальний крок – встановити 
чотири синьо-жовті знамена та розповсюдити прокламації 
до 55-ї річниці проголошення Четвертого Універсалу Україн-
ської Центральної Ради у Києві. 

І, підхопивши грайливі пориви вітру, гордо розвернулося 
своєю величавістю золотисто-блакитне полотнище – знаме-
но Держави!

– Приємно, дорогі краяни, вже не крадучись, як колись, 
підняти такий дорогий для кожного прапор, – щиро й про-
никливо мовив п. Володимир. – Приємно й те, що славет-
ність державну підхоплює молодь. Безліч ще є проблем та 
недоліків у нашій державі й тріумфувати ще не слід за нашу 
незалежність, бо та боротьба під синьо-жовтим знаменом, 
на превеликий жаль, не до кінця визнана. Не давайте сплюн-
дровувати цінності людські та державні, довершуйте те, що 
не встигли наші попередники, щоби, врешті-решт, здійсни-
лася мрія, і ми, як співається у Славні України, «запануємо у 
своїй сторонці». 

Завершилися урочистості покладанням квітів чортківча-
нами до підніжжя пам’ятника Кобзарю, пам’ятного погруддя 
курінному УПА Бистрому (Петрові Хамчуку) та Хреста, 
встановленого на честь 1020-ї річниці Хрещення Київської 
Русі.

Обласкана словом, уславлена піснею
Святковим концертом, представленим у РКБК ім. 

К.Рубчакової, який органічно поєднав такі дві нерозривні 
складові державності, як Незалежність та Національний 
Прапор, продовжилося святкування 23 серпня. Про головні 

засади нашої Незалеж-
ності та святість Держав-
ного прапора говорили 
відомі особистості – голо-
ва райдержадміністрації 
Степан Кобіс та співголо-
ва координаційної ради 
політичних партій і гро-
мадських організацій Іван 
Віват. Очільниками ра-
йону в особах голів РДА 
С.Кобіса та районної ради 
Володимира Заліщука 
вручено Почесні грамоти 
групі краян – представ-
никам різних галузей гос-
подарства, громадським 
активістам. Концертну 
програму чортківчанам та 
гостям міста подарували 
учні й викладачі музичних 
шкіл Чортківщини. Чудова 
режисура начальника від-
ділу культури, туризму, 
національностей та релі-
гій Галини Чайківської в 
поєднанні місцевих талан-
тів, особливо серед моло-
дого покоління педагогів 
та їх учнів, зробили свою 

справу –  концертна програма пройшла на одному диханні. З 
теплотою в серці і гарячими оплесками зустріли усі присутні 
наших корифеїв камерного співу, високопрофесійних педа-
гогів за покликанням – Наталію Хомишин (нині викладача 
Тернопільського музичного училища ім. С.Крушельницької) 
та знаного в районі Віктора Гончарука. Хвилюючим акордом 
урочистостей стала пам’ятна інсценізація, де на сцену ви-
йшли юнаки й дівчата в національних одностроях із оберем-
ками жовто-блакитних квітів на знак шани полеглих за Не-
залежність України. Відтак квіти пам’яті й людської шани від 
громадськості району і музичних шкіл Чортківщини лягли до 
підніжжя пам’ятників борцям за волю.

Лучімося в спільній любові та трудності
На самий День Незалежності України по всіх храмах Чорт-

ківщини пройшли Богослужіння, вірні молилися за долю на-

шої держави.
Не зраджуючи національним та місцевим традиціям, на 

Великдень українства духовенство краю відправило свят-
ковий молебень біля Хреста на честь проголошення Неза-
лежності України  побіля церкви Святої Покрови. Спільно 
з чортківською громадою молилися за щасливе майбутнє 
Вкраїни народний депутат України Іван Стойко та міський 
голова Михайло Вербіцький. Пристрасним духовним словом 
святі отці зросили душі та уми присутніх, повели їх стежина-
ми мудрості й благочестя.

Настоятель церкви Святої Покрови, митрофорний про-
тоієрей Михаїл Левкович влучно порівняв українців з дітьми 
однієї матері, які не любляться між собою, а мати від того 
страждає та плаче ревними слізьми. «І якось матір написала 
листа своїм немудрим дітям, а потім порвала його на клап-
тики та вислала їх своїм кровинкам. Отримавши розділені 
клаптики паперу, не розуміючи змісту написаного, діти за-
телефонували матері та запитали: а що ж вона хотіла їм у 
цьому листі сказати? А матуся відповіла, що для того, щоб 
дізнатись це, потрібно приїхати один до одного, скласти 
клаптики листа в єдине ціле і тоді вони довідаються, що пи-
сала мама… Отак і Україна – та, що породила нас, українців, 
хоче, щоб ми порозумілися, полюбилися і зажили в спільній 
турботі про свою неньку», – мовив о. Михаїл.

Отець Андрій Лемчук, УГКЦ, закликав вірних не розчаро-
вуватися, що так мало зійшлося чортківчан на молебень, 
тому що біля Ісуса, Якого розпинали, також було мало сорат-
ників. «Пам’ятаймо, що після страсної п’ятниці завжди буде 
Великодня неділя. І не дозвольте відібрати у вас надію»,  – 
звернувся до громади о. Андрій.

Опісля відбулася спільна молитва біля каплички Всеца-
риці, де 24 серпня 2004 року у сонячних променях була по-
мічена з’ява осяяної фігурки Матері Божої. Під завісу свят-
кових заходів на подвір’ї церкви Святої Покрови, що вабить 
трояндовим запахом та різноквіттям, діти дарували з нагоди 

національних врочистостей свої пісні та вірші. «Боже вели-
кий, єдиний, нам Україну храни, волі і світу промінням Ти її 
осіни!», – лунало з дитячих вуст. Почуй їх, Господи!..

Рушниками заквітчана доля… 
душа-пісня над краєм лине…

А у тепле літнє надвечір’я у міському парку культури та 
відпочинку святкування продовжилося обласним дитячим 
пісенно-хореографічним фестивалем «Дивоцвіт-2013». Із ві-
тальним словом і щирими побажаннями звернулася до всіх 
присутніх начальник відділу культури, туризму, національ-
ностей та релігій РДА Галина Чайківська. Естафету щиро-
сердечних зичень чортківчанам і гостям міста перейняли 
народний депутат України Іван Стойко та міський голова 
Михайло Вербіцький.

Незмінними ведучими, направду сказати, вже профі сце-
ни та «підкованими» мистецьки, були маленькі, котрі за літо 
помітно подорослішали, Іванночка Пельвецька та Дмитрик 
Майданик. Розкривали сутність свята і, так би мовити, 
були лейтмотивом фестивалю маститі, знані у нашому краї 
солісти-вокалісти Людмила Майданик, Віталій Приємський. 

Глядачі милувалися хореографічними композиціями дітво-
ри, дзвінкоголосими піснями юних вокалістів не лише Чорт-
ківщини, а й гостей зі сусідніх районів.

Феєричним вкрапленням святкування стала надзвичайна 
несподіванка – немов із казки, чарівними перлинами поміж 
сонячними променями, посипалися з високості різнобарвні 
кульки із цукерковими подарунками, які на своїх крилах для 
найменших глядачів приніс аероплан, кружляючи над співо-
чим полем. (До речі, від ранку для усіх бажаючих здійнятися 
на залізних ширококрилих птахах-літаках у блакить небесну 
відбувалося авіаційне шоу за участю Прикарпатської дитя-
чої юнацької асоціації малої авіації. Так перед найвідважні-
шими відкривалася панорама рідного довкілля).

У часі святкової програми майстер-клас із виготовлення 
нашої автентичної ляльки-мотанки давала відома мистки-
ня Ірина Вербіцька, а охочих було чимало. Тож не один пі-
шов того дня додому із виготовленою власноруч лялькою-

мотанкою.
Дитячий фестиваль продовжився першим заключним ета-

пом перегляду виступів мистецьких аматорських колективів 
сільських закладів культури району. Опісля чого глядачів 
своєю майстерністю, неординарними самобутніми талан-
тами полонили гурти весільних музик («Сави» – м. Чортків, 
«Залізна брама» – с. Білобожниця та гурт під керівництвом 
О.Вархоли – с. Свидова), які просто зірвали шквал овацій 
публіки.  

Свято, як і світловий день, добігало свого завершення, 
але ніхто не поспішав додому. Фестиваль «лабухів» додав 
азарту й оптимізму святкуючим на прийдешні будні у розбу-
дові нашої держави, нашої Незалежності, та головне, щоб у 
цьому будівництві ми не втрачали віри, надії, єдності.

Баченим поділилися Тетяна ЛЯКУШ, 
Олександра ІВАНЦІВ, 

Ірина ГУЛЬКА, Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ти шляхом праведним, святим йшла до волі, Україно
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3 вересня. Тривалість дня – 13.23. Схід – 6.15. Захід – 19.38. Іменини святкують Петро, Корній, Тадей

День села

Опісля святкової Літургії, яку відправив у міс-
цевому храмі о. Любомир Павлик, усі попряму-
вали до сільського клубу, на подвір`ї якого вже 
чекали дівчата в національних строях із хлібом-
сіллю. Вручивши сільському голові Ярославу 
Хмизу коровай, запросили всіх до клубу. 

Отець Любомир благословив свято, а ди-
ректор ПАП «Довіра» Іван Войцишин приві-
тав присутніх. 

Зі слів ведучих Марії Мосьондз і Володи-
мира Крисюка сільчани дізнались, що перша 
згадка про Сокиринці датована 1493 роком; 
що власником села був пан Сікіржинський, 
на честь якого й назване село. А легенда, 
яку оповіли ведучі, розказала: коли диви-
тись на село з висоти пташиного лету, то 
воно має вигляд сокири. В селі колись жили 
чудові майстри-ковалі, з-під їх рук виходили 
чудові сокири, а з усіх усюд їхали сюди люди, 
щоби придбати сокиру. Колись Сокиринці 
Хмельницької й Тернопільської областей 
були одним селом, яке мало дві вулиці, а їх 
розділяла річка Збруч, і лише у 1772 році Со-
киринці поділились на два села.

Історичні довідки звучали упродовж ціло-
го концерту, але їх зміст вдало поєднувався 
з піснями, поезіями, в яких кожне слово зі-
гріте любов`ю до рідного села:

Тут Сокиринці – наш край,
Найкращий у світі,
Збережений Богом і людьми.
Той, хто лише раз сюди приїде,
В пам`яті залишить назавжди
Запах поля, шум тополь, каштанів

І джерельну воду запашну.
Та найбільше – рідних односельців,
Тих, хто творить на землі красу.
І справді: той, хто приїхав на свято, ніколи 

не пошкодує. Присутніх щиро вітали сільські 
музики – гурт «Кварта». У їх виконанні про-
звучали чудові українські мелодії. Зачару-
вав усіх і жіночий фольклорний ансамбль 
«Берегиня», який не тільки майстерно вико-
нав старі пісні, а й дав можливість думками 
повернутись у минуле і побачити, як тріпоче 
в руках веретено, почути, як стукає старо-
винне колесо у візку... прядеться нитка.

Не вірилось, що в селі стільки талантів. 
Майстерно виконані пісні «Село моє», «Бать-
кове серце», «Йшли у бій партизани», «Бать-
кові» та ін. полонили слухачів. Вразили своїм 
майстерним співом солісти Володимир Кри-
сюк, Степан Ільчишин, Петро Вейко, Василь 
Виросток, Оксана Кравцова, Лариса Крав-
цова, Наталія Арусланова, Настя Павлик, а 
вчителька-пенсіонерка Марія Скоробогач ви-
конала авторську пісню про село.

Не обійшлося на святі без гумору. Сільські 
гумористи брати Михайло та Йосип Цьомки 
веселили людей; до них приєдналися учень 
Сокиринецької ЗОШ Ілля Зюбрій та Галина 
Крисюк. Приємні враження залишила во-
кальна група молодих жінок «Надзбручан-
ка». Серйозність і жарт линули з їх уст, а ще 
вони класно (!) підтанцьовували, і тому пісні 
«Надоїло нам, жінкам», «Сало» викликали 
шквал позитивних емоцій.

Нікого не залишив байдужим виступ най-

молодших сокиринчан. 
Цікаві вірші, танці зву-
чали на сцені, а спів На-
талі Найди зачарував 
глядачів. І по праву по-
линули слова ведучих:

...Село живе, 
    ви посудіть самі:
Співають тут 
        дорослі та малі.
Коли дитячі 
       голоси лунають,
Повірте, такі села –  
        не вмирають.
Окремої великої похва-

ли заслужили дівчата-
танцюристки Христина 
Угрин, Яна Пашко та 
Мар`яна Угрин. Танець 
«Україна моя» за постановкою студентки ІV 
курсу Чортківського педагогічного училища ім. 
О.Барвінського Мар`яни Угрин полонив усіх.

Багато колишніх сокиринчан приїхало, щоби 
привітати односельчан. Окрім щирих слів, вони 
привезли в дарунок пісні, вірші. Музичні вітання 
линули від сімей Мазурів, Кузяків, Пашків, Репе-
тівських. Не залишив байдужими виступ матері 
трьох синів Олесі Мазур, яка нагадала, що рід-
ний дім чекає завжди, і застерегла: «... як згасне 
останнє вікно, то Вкраїни тоді вже не буде».

А ми віримо – буде. Велика любов збере-
же її. 

Привітали сокиринчан сусіди з Хмельнич-
чини – вчитель місцевої школи Олександр 
Басістий прочитав свою поезію та виконав 
авторську пісню. Полонив піснями і Микола 
Дудко.

Вшанували і талановитих односельців: 
виставка робіт місцевого художника Богда-
на Когута прикрасила стіни сільського клубу, 
а вишивки Віти Задоянчук (Величенко) ваби-
ли красою. Багато вишивок-картинок пред-
ставила випускниця школи Христина Оста-
пишин. Приємно вразив присутніх виступ 
німецьких аспірантів Мішеля і Сабіни, котрі 
досліджують історію сіл Надзбруччя й у день 
свята приїхали до сокиринчан із вітаннями.

Кожен хотів зробити фото на пам`ять. А 
про це подбали організатори свята, підго-
тувавши цікаву композицію «Село жнивує», 
стенд фотографій «Село моє...». Все це по-

трібно було бачити... А почути музичний дует 
«Блок-Нот» у складі Володимира Крисюка 
та Василя Виростка, який не тільки під час 
концерту, а й до пізньої ночі забавляв нарід, 
виконуючи власні твори, то – справжня на-
солода.

Свято завершилося феєричним салютом і 
вдалося на славу. Було й пригощання – над 
національними стравами чаклували найкра-
щі господині села. У заключних акордах  – 
велика любов сокиринчан до вітцівщини:

Сокиринці – частина України.
Це світ, який ніколи не загине.
Це світ, який нікому не згасити,
З ним в серці кожен з нас
Живе, жив, буде жити.
До того, щоб свято пройшло гарно й неза-

бутньо, долучилися директор ПАП «Довіра» 
Іван Войцишин, сільський голова Ярослав 
Хмиз, місцева продавчиня Леся Мосьондз, 
музичний керівник Володимир Крисюк, хо-
реограф Мар`яна Угрин, ведуча Марія Мо-
сьондз, сценаристи й організатори Галина 
Крисюк і Лариса Кравцова. Всім учасникам 
святкового концерту й сільським господи-
ням – щира дяка.

Михайло НАЙДА, 
завідуючий сільським клубом

Галина КОГУТ, 
бібліотекар

Фото Жанни БАЗИЛЕВСЬКОї 

Село моє, доле моя, з нього у даль йдемо ти і я...
Ця пісня линула над одним із найвіддаленіших сіл району – Сокиринцями. 

Минулої неділі село відзначало свій ювілей. Сокиринцям – 520 років. 
Святкувати річницю з̀ їхалося багато сокиринчан із різних куточків України 

та з-за кордону. Стільки люду Сокиринці ще й не бачили!

Внесенням Державного прапора людьми у 
національному строї було розпочато святко-
вий концерт.

Привітав долинян і шульганівчан із Днем 
Незалежності сільський голова Ігор Біловус. 
Поздоровлення із величним святом кожного 
українця надійшли і від директора ПАП «До-
віра» Івана Войцишина, головного спонсора 
дійства. Вдячні селяни вручили керівникові 
аграрного підприємства коровай, прикраше-
ний вінком із кетягів калини. Слова вітання із 
Днем народження незалежності Української 
держави для односельчан прозвучали також 

із уст заступника голови районної ради Любо-
мира Хруставки.

Пам`ятаючи тих, завдяки котрим наш народ 
нарешті за багаторічні зусилля був все-таки 
винагороджений долею новоствореною неза-
лежною державою, на проведених урочистос-
тях вшанували борців за волю України, як нині 
сущих, так і тих, хто пішов у засвіти. Бібліоте-
кар Олександра Кучер зачитала звернення до 
земляків із нагоди Дня Незалежності колиш-
ньої зв`язкової УПА Ольги Кляштифорської 
під назвою «Україно, за що?», а Галина Опиха-
на продекламувала вірш «З тюрми з Чортко-
ва пісня лине» (зі збірки «Повстанська муза» 
серії книг під редагуванням Нестора Мизака 
«За тебе, свята Україно»). Опісля – хвилиною 
мовчання вшанували тих, котрі полягли за 
волю України.

Виступами найменших артистів – вихован-
ців Шульганівського дитячого садочка «Со-
нечко» (керівник – Квітослава Горлій) розпо-
чався святковий концерт. Тарас Осадца, Оля 
Лотоцька, Віра Жолківська, Андрій Дідик, На-
таля Вівчар, Христина Поповська, Юля Сенів, 
Надійка Осадца, Олеся Побуринна, Таня Куш-
нірик, Надійка Романів, Сніжана Присяжна, 
Андрій Качан, Софія Драпак, Люда Буряк – 
уся ця юнь, надія молодої держави складали 
осанну Україні піснями, поетичними творами. 
Учні Шульганівської ЗОШ І – ІІ ст. під керівни-
цтвом Лілії Охримчук підготували до свята 
танцювальну композицію, яку й було пред-
ставлено зі сцени 24 серпня.

Місцевий аматорський жіночий вокальний 
ансамбль «Перевесло» (кер. – Ганна Прон-
дюк) потішив публіку не лише вже відомими 
музичними творами у їхньому виконанні, 
а й новим вдало підібраним репертуаром, 

у складі якого навіть пісня, яку написала 
для «Перевесла» чортківська поетка Галина 
Грицьків.  

Пісенні дарунки з нагоди Дня народження 
України дарували долинянам і шульганівча-
нам співочі соловейки із Буковинського краю 
Наталя Бойчук і Чорткова Ірина Шевчук. Ав-
торські пісні лунали у виконанні переможни-
ці Міжнародного фестивалю авторської піс-
ні в м. Чикаго Ольги Монастирської. Гості зі 
сусіднього села Ягільниця – народний ама-
торський чоловічиий вокальний ансамбль 
лемківської пісні «Любисток» (кер. – Роман 
Букалюк), солісти Василь Маковійчук і Ми-
хайло Пуляк запальними мелодіями ніби 
підготовлювали публіку до другої частини 

дійства – різноманітних конкурсів і танців під 
«живу» музику.

Організатори свята: директор Шульганів-
ського СБК Ганна Прондюк, війт Ігор Біловус, 

провідний бібліотекар с. Шульганівка Олек-
сандра Кучер. Завдячуючи меценатам свят-
кового дійства – директору ПАП «Довіра» 
Івану Войцишину та головному бухгалтеру 
підприємства Наталії Бойчук, генерально-
му директорові ТзОВ «Нива-Біла» Прюдо-
ну Жану-Полю Ромену, директорові ПСП 
«Ягільниця–В» Василеві Вислоцькому, під-
готували для своїх земляків у цей урочистий 
день розваги на всяк смак. Козацький стіл, 
морозиво, квас – усе безкоштовно, за раху-
нок спонсорів. Під час концерту для люби-
телів спортивних баталій проводилися фут-
больні змагання між командами сіл Долина, 
Нагірянка і Стара Ягільниця, які посіли І, ІІ і 
ІІІ місця відповідно, та кожна була заохочена 

грошовою вина-
городою. Конвер-
ти із грішми отри-
мали і переможці 
конкурсу на кра-
щу вишиванку 
Софійка Драпак, 
Андрій та Іван Ка-
чани і Христина 
та Вероніка Попо-
вські. Не оминули 
веселощі й коза-
цтво, що зібра-
лося на стадіоні: 
спеціально для 
сильної половини 
людства було ор-
ганізовано спор-
тивні змагання. 

Радісно, весело, 
гамірно, велелюд-
но було того дня 
на стадіоні – до-
линяни й шульга-

нівчани відзначали День народження вільної 
незалежної держави – рідної України.

Олександра КУЧЕР, 
провідний бібліотекар с. Шульганівка

Відгомін свята

Бажаємо добра, і миру, й щастя тобі, Україно моя!
Святкування Дня Незалежності України села Долина та Шульганівка провели
 на місцевому стадіоні, це для сільчан вже є доброю традицією, як і молитва 

за щасливе майбуття держави щороку 24 серпня. Цьогорічні урочистості теж 
розпочалися зі слова Божого – молебнем, який провів парох церкви Архистратига 
Михаїла УГКЦ о. Роман Гончарик. Вітання з Великим днем українців, напутні слова 

священика щемно відлунювали у душах присутніх. 



№ 35 (8425), 30 серпня 2013 року

Витоки 7

4 вересня. Тривалість дня – 13.19. Схід – 6.17. Захід – 19.36. Іменини  святкують Панас, Ісак, Северин

День села

Життя у вірі

В обідню пору в селі зацвіло вишиванками, замайоріли 
церковні хоругви та синьо-жовті знамена, полинула пісня – 
то рушила процесія звиняччан і гостей зі сусідніх сіл Скомо-
роше й Косів до Хреста, встановленого з ініціативи та праці 
Звиняцького сільського осередку Народного Руху України 
на честь здобуття Україною незалежності. Виструнчившись 
поміж кетягами калини, у День народження держави запи-
шався пам`ятний знак такою увагою. Молебень за щасливу 
будучність України разом із численними парафіянами відспі-
вали священики Василь Лехняк і Михайло Дмитрик. 

Святі отці, голова районної організації Народного Руху 
України Василь Яблонь, сільський голова Надія Безушко  
привітали громаду із Днем Незалежності України, закликаю-
чи берегти у своїх серцях любов до Бога і до рідної землі.

Від барвистих вишиванок, багатолюддя, усміхнених моло-
дих облич, тріпотіння синьо-жовтих знамен і дорослі, і діти 
відчували якесь особливе піднесення та почуття єдиної ро-
дини, яка горда з того, що живе на українській землі. «Боже 
Великий, єдиний, нам Україну храни…» – полинуло селом, і 

такою ж урочистою ходою повернулися люди на парафіяль-
не подвір`я, де й проходили фестини.

Від гостей із чортківського монастиря Згромадження 
Сестер Пресвятої Родини Єремії Кузик та Марії Кузь, котрі 
прибули відсвяткувати таку визначну подію разом із звиняч-
чанами, виступила сестра Марія, зазначивши, яку важли-
ву роль у вихованні молодого покоління відіграють батьки, 
яким буде подальший шлях нащадків – з Богом чи зі злом 
– залежить саме від мами з татом. 

Молодь села, а також їхні ровесники з Косова підготува-
ли для глядачів колоритні концертні номери: і декламуван-
ня поезії, і спів пісень релігійного та патріотичного змісту, 
й розігрування сценки про місце Ісуса в наших серцях. Па-
тріотичними і духовними піснями супроводжував урочисту 
частину церковний хор під орудою Андрія Греньківа.

Згодом надійшла пора для різноманітних конкурсів, забав, 
яких організатори свята депутат Чортківської районної ради 
і ведуча Тетяна Яблонь, отець Василь Лехняк, парафіянка 
церкви, ідейна натхненниця Ганна Градова, ведуча Тетяна 

Пасічник, сестринство та братство каплиці Різдва Пресвятої 
Діви Марії придумали багато і для найменшеньких, і стар-
ших хлопців та дівчат.

Надзвичайно вразили дорослих наші діти у конкурсі знавців 
рідної пісні  «Український соловейко», адже і ті, яким щойно 
минуло 3 роки, і ті, що уже стали дев`ятикласниками, старанно 
пригадували відомі їм пісні й не хотіли поступитися знаннями 
наймилозвучнішої української пісні. Неслися по селу давні, при-
забуті та сучасні пісні про нашу землю, батьків, родину, Господа 
Бога. У багатьох дорослих на очах з`являлися сльози, бо у нас 
– таки гарні діти, але такими вони стають поряд із мудрими, чуй-
ними, добрими, патріотично і духовно багатими дорослими.

Поміж веселих розваг на усіх присутніх чекали смачні на-
їдки, приготовлені умілими руками сільських господинь. І  оце 
частування, і призи на конкурсах – усе завдяки доброму спон-
сору заходу – директору ПАП «Дзвін» Василю Градовому. 

Забави на церковному подвір`ї тривали до пізньої пори. 
На завершення біля запаленої ватри, символу єдності гро-
мади та яскравості їхньої віри, молодь натягнула стрічку, 
утворивши живу співану вервечку: «Спасибі, Господи, за дар 
свободи!».

Віра СИРОТА, с. Звиняч
Фото Марії ГРАДОВОї

Спасибі, Господи, за дар свободи

Молодіжні чування «Українська молодь для Христа» у рік Віри з нагоди Дня Незалежності України 
та 1025-ліття Хрещення України-Руси відбулися в суботу, 24 серпня, на подвір̀ ї проборства, 

біля каплички Різдва Пресвятої Діви Марії греко-католицької громади с. Звиняч.  

Поспішають до сільського осердя культури й мої односельці 
– усміхнені, бадьорі, веселі, мало хто не у вишиванці. Годі було 
затримувати на годину-другу концерт, як бувало раніше, аби хоч 
хтось зібрався у залі. Відколи за справу взялася молода талано-
вита завідуюча сільським будинком культури Оксана Деренюк, 
«тягнути» людей на святкові заходи не треба – ноги самі несуть! 
Тож перед початком дійства клуб уже «тріщав по швах».

Тим часом на подвір`ї перед клубом кожна вулиця облашту-
вала свої декоративні будиночки-презентації зі всілякими смач-
ними наїдками на столах. Поруч, за огорожею, паслася різна 
живність: вівці, кози, рохкала в’єтнамська свиня – їм ще належа-
ло стати учасниками свята, проте вже заключної його частини. 

А відкривав урочисті заходи величний концерт, присвя-
чений Дню Незалежності України і рідному селу, наскрізь 
просякнутий національно-патріотичними мотивами. Ось на 
сцені – Жінка-Україна, в оточенні дівчат, які водять танок. Та 
раптом  задрижала земля від тупоту кінських копит, повітря 
пронизував свист нагаїв, десь чути несамовитий людський 
крик. Прийшла лиха година на рідну землю... 

Хвилиною мовчання пошанували мої земляки 52 сільчан, 
які полягли за волю України в буремні 40-50-ті роки минуло-
го століття. В пам’ять про них прозвучала чудова українська 
пісня «Мальви». Але життя триває і вже гідні сини батьків своїх 
творять сьогоднішню історію краю.

Привітали сільчан зі святом сільський голова Ярослав 

Огаль, від імені районної влади – начальник відділу культу-
ри, туризму, національностей та релігій райдержадміністра-
ції Галина Чайківська, поцінувавши їхні помітні культурні 
потуги, як депутат-мажоритарник районної ради від даного 
округу – автор цих рядків, директор місцевої дев`ятирічки 
Ганна Підперигора. А мешканка села, завуч Ромашівської 
ЗОШ Галина Градова у своєму вітальному слові викликала 
непрохані сльози у не одного присутнього в залі, згадавши 
і весільних музик – братів Гринусів, які славилися колись на 
всю округу, й лемківський народний хор, співом якого теж 
мала змогу насолоджуватися вся Україна з екранів теле-
приймачів. Саме Ридодуби стали колискою для відомої 
української поетеси і тележурналістки Теодозії Зарівної (до 
речі, вона також приїхала з Києва на свято). Тут зростали 
сестри Наталія і Люба Лазуки, теж відомі в краї журналісти і 
авторки поетичних збірок. Понад 50 храмів по усій Західній 
Україні спорудив архітектор-самоучка Йосип Кулик, якого, на 
жаль, уже нині немає в живих. Без його золотих рук навряд 
чи постала б у такому чудовому вигляді, якою вона сьогодні 
є, Зарваницька святиня чи собор Верховних апостолів Петра 
і Павла у Чорткові. Славних земляків, які внесли помітний 
вклад у розвиток нашої Вітчизни, годі й перелічити: вчите-
лі та лікарі, військові та рятівники, землероби і тваринники, 
комбайнери і механізатори… Усі вони колись вийшли з вели-
кої дружної родини, що іменується «село Ридодуби».     

Прекрасні віршовані рядки про милий серцю рідний край, 
пісенні рядки, танцювальні композиції (в останніх чимала за-
слуга хореографа Тетяни Костик, котра плідно працює з сіль-
ськими дітьми і молоддю), присвятило нинішнє молоде покоління 
ридодубівчан. (Даруйте, що усіх не перелічу, адже не вистачить 
й газетної полоси). Пошановано було теплим словом і подарун-
ками найстарших мешканців Ридодубів і матерів-героїнь, а також 
матерів, які народили дітей у цьому році (на превеликий жаль, 
таких виявилося тільки двоє); удостоїлися честі бути названими 
зі сцени іменинники серпня та ті подружні пари, що святкують 
цьогоріч своє срібне весілля. Родзинкою концерту став виступ 
відомого на всю округу гурту «Бабограй» із Семаківців, що сипав 
зі сцени дотепними пісенними рядками і жартами. 

По завершенні урочистої частини святкування Дня Неза-
лежності України і Дня села увага присутніх перенеслася на 
подвір`я перед будинком культури, де невдовзі розпочалося 
масове гуляння, що супроводжувалося представленням ву-
лиць та різними конкурсами. Ось тут людській фантазії не 
було меж, особливо у презентаціях (див. на знімку). Згоди-
лася й різна живність, що перед тим тихо-мирно попасала 
травичку. Сільські газди й господині частували усіх охочих 
оковитою, салом й борщем. Запальні танці тривали до гли-
бокої ночі. Шкода, що не довелося погостювати до кінця, ка-
жуть, було дуже й дуже весело і забавно. Усе ж, покидаючи 
рідні Ридодуби, сповнений позитивних емоцій та вражень, 
був надзвичайно гордий за своїх земляків – таких таланови-
тих, таких добрих, щирих, таких най-най-най…

Любомир ГАБРУСЬКИЙ,
 фото автора 

У житті трапляються події, які своєю значимістю затьмарюють будь-які інші, коли відкладаєш на завтра 
усі свої справи, навіть найнасущніші, жертвуючи дорогоцінним часом, роботою, ріднею. Такою подією для 
автора цих рядків стало святкування Дня села у рідних, милих серцю Ридодубах у День Успіння Пресвятої 
Богородиці. Відчуваючи постійний борг перед земляками, спішу туди, на батьківщину, де народилась і нині 

живе рідна ненька з батьком, де робив свої перші кроки, де, як-то кажуть, «закопана» моя пуповина. Тим більше, 
односельці обіцяли влаштувати та-а-ке дійство, якого ще ніхто не бачив!

У краї отчім пуповина – щедрий ряст землі
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5 вересня. Тривалість дня – 13.16. Схід – 6.18. Захід – 19.34. Іменини святкують Федір, Юрій

3 вересня, вівторок 4 вересня, середа 5 вересня, 2 вересня, понеділок
УТ-1

09.05, 21.00 Пiдсумки дня 
09.25, 20.55 Офiцiйна 
хронiка 
09.40 Кордон держави 
10.00 Вiдкриття третьої 
сесiї Верховної Ради 
України сьомого скли-
кання 
12.10, 18.50, 21.25 Дiловий свiт 
12.35 Шеф-кухар країни 
13.25 Свiтло 
13.45 Хай щастить 
14.15 Крок до зiрок 
15.00, 18.20 Новини 
15.15 Euronews 
15.30 Дiловий свiт. Агро-
сектор 
15.45 Днi корейського теле-
бачення в Українi. Х/ф “Сеул” 
17.30 Днi корейського 
телебачення в Українi. 
Т/с “Подорож” 
18.40 Фiнансова перспек-
тива 
19.10 Про головне 
19.30 Дорослi 
iгри 
20.30 “Посвята у студен-
ти” в Харковi 
21.35 “Посвята у студенти” 
в Харковi (продовження) 
23.00 Пiдсумки 

КАНАЛ 1+1
08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда”
09.00, 19.30, 23.55 ТСН 
09.05, 17.10 Т/с “Cила. По-
вернення додому” (1) 
11.00, 20.15 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 3” 
13.00 “Не бреши менi - 4” 
14.00 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
15.05 Т/с “Тисяча i одна 
нiч” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
22.30 “Мiльйонер. Життя 
спочатку” - “Вадим Не-
стерчук” 

ІНТЕР
08.35 “Ранок з IНТЕРом” 
09.00, 12.00, 17.50 Новини 
09.10, 20.30 Т/с “Станиця” 
11.20, 12.20, 04.15 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.30 “Судовi справи” 
14.35 “Сiмейний суд” 
15.40 “Давай одружимося 
в Українi” 
16.40 Т/с “Наложниця” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi”

ТТБ
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
07.30 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
09.56 Анонси. Реклама 
10.00 “Будьте здоровi” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “В об’єктивi ТТБ” 
12.15 “100 шедеврiв” 
12.30 “Випробуй на собi” 
13.00 “Вiстi ТТБ “ 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Кобзар єднає 
Україну” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Рiдна мова” 
14.30 “Азбука смаку” 
14.50 “Подих природи” 
15.00 “Економiчне коло” 
16.15 “Вiконечко” 
16.40 “Мандри кота Фiнiка” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. Служ-
ба розшуку дiтей” 
17.15 “Обери життя” 
17.30 “Легенди Запорiжжя” 
18.00 “Cтудмiстечко” 
18.30 “ПрофStyle” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час реформ” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.45 “Гра долi” 
23.00 “Балет життя”. ч.2 
23.50 “Подорож на Ай-
Петрi” 

ICTV
07.40, 09.15 Головна про-
грама 
08.45 Факти. Ранок 
10.10 Анекдоти по-
українськи 
10.20, 13.00 Т/с “Бригада” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.25 Надзвичайнi новини 
20.10 Т/с “Морськi дия-
воли” 
22.10 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
23.15 Х/ф “Нiколи не 
здавайся-2” (2)  

СТБ
06.40, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
08.30 “Зiркове життя. Куди 
зникають зiрки” 
09.40 Х/ф “Мрiяти не 
шкiдливо” (1) 
11.35 “Холостяк - 3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.25 “Врятуйте 
нашу сiм’ю - 2” 
23.25 “Кохана, ми вбиває-
мо дiтей” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Незнайомка 
06.10, 06.55 Teen Time 
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом 
09.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.05, 17.55, 21.00 Т/с 
“Воронiни” (1) 
13.25, 14.35 Kids’ Time 
13.30 М/с “Губка Боб” (1) 
15.00 Т/с “Друзi” (1) 
16.00 Шафа 
16.55 Голоднi iгри 
19.00, 00.00 Репортер 
19.05 Абзац! 
20.00 Т/с “Супер Макс” (1) 
22.00 Знайди Крайнього 
23.20 Великi почуття 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 17.00, 19.00, 04.05 
Подiї 
07.10 Ранок з Україною 
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00, 20.00 Т/с “Карпов” 
12.00, 05.00 Ток-шоу “Не-
хай говорять” 
14.30 Т/с “Подружжя” (1) 
15.30 Щиросердне зiзнання 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Поцiлунок!” (1) 
19.20, 04.25 Ток-шоу “Го-
ворить Україна” 
23.10 Т/с “Глухар. Повер-
нення” (1) 

2+2
07.30 Х/ф “Без термiну 
давностi” (1) 
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25, 18.40 “ДжеДАI” 
10.00 “Угон” 
10.35 “Дорожнi вiйни” 
11.05 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.00 “Облом UA” 
14.00 Т/с “Битва за Москву. 
Агресiя. Частина 1” (1) 
15.45 Д/п “Воєнна 
контррозвiдка. Наша 
перемога. Випуск 1” 
16.40 Т/с “В’язниця осо-
бливого призначення” (1) 
19.00 Т/с “Iнспектор 
Купер” (2) 
21.40 “Маски-шоу” 
22.05 Х/ф “Загiн особли-
вого призначення” (2) 

ТЕТ
07.55 Мультик з Лунтiком 
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда” 
(1) 
08.55 Т/с “Ранетки” (1) 
10.00 Т/с “Шпигунка” (1) 
11.50 Т/с “Та, що говорить 
з привидами” (1) 
13.40 Т/с “Чемпiонки” (1) 
14.45 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
17.00 У ТЕТа пара 
18.15 Моду народу 
19.00 Т/с “Крем” (1) 
20.00 Вiталька 
21.00 Дайош молодьож! 
21.30 Бiйцiвський 
Клуб 
22.30 У ТЕТа Хорошо 
23.15 Т/с “Секс i мiсто” (2)

УТ-1
08.00, 12.00 Новини 
08.20 Д/ф “Т.Васильєва. 
У мене ангельський 
характер” 
08.45 Кориснi поради 
09.05, 21.00, 05.25 
Пiдсумки дня 
09.30, 20.55 Офiцiйна 
хронiка 
09.35 Уряд на зв`язку з 
громадянами 
10.20 Нехай Вам буде 
кольорово! 
11.30 Православна 
енциклопедiя 
12.10, 18.50, 21.25 Дiловий 
свiт 
12.30 Прем`єра. Д/ф 
“Оригiнал з периферiї” 
13.10 Х/ф “Колiївщина” (1) 
14.15 Українська пiсня 
15.00, 18.20 Новини 
15.15 Euronews 
15.35 Дiловий свiт. Агро-
сектор 
15.50 Днi корейського 
телебачення в Українi. 
Х/ф “Друга половина” 
17.25 Днi корейського 
телебачення в Українi. 
Т/с “Подорож” 
18.40 Фiнансова перспек-
тива 
19.15, 01.40 Про головне 
19.45 Концертна програма “Я 
люблю тебе, Україно!” (ч.1) 
21.40 Концертна програма “Я 
люблю тебе, Україно!” (ч.2) 
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
08.00, 09.00, 19.30, 23.30, 
ТСН 
08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Cила. По-
вернення додому” (1) 
11.00, 20.15 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 3” 
13.05 “Не бреши менi - 4” 
14.00, 01.45 “Росiйськi 
сiмейнi драми” 
15.05 Т/с “Тисяча i одна 
нiч” (1) 
16.45, 04.15 “ТСН. Осо-
бливе” 
22.30 “Iлюзiя безпеки. Хто 
вiдповiсть за базар” 
23.45 Т/с “Гра престолiв - 2” 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
17.50 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 20.30 Т/с “Станиця” 
11.20, 12.20, 04.15 Д/с 
“Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
13.30 “Судовi справи” 
14.35 “Сiмейний суд” 
15.40 “Давай одружимося 
в Українi” 
16.40 Т/с “Наложниця” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00, 02.15 “Подробицi”

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30, 15.00 “Удосвiта” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Обери життя” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 Д/ф “Художник Кате-
рина Бiлокур” 
12.20 “Подорож на Ай-
Петрi” 
12.30 “Час реформ” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Студмiстечко” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “Зона ризику” 
15.30 “Час змiн” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 Д/ф “Мiй сонячний 
степ” 
16.50 “Лiкар радить” 
17.15 “Жива традицiя” 
17.30 “Пiсля школи” 
17.45 Д/ф “Шторм у Ялтi” 
18.00 “Думки вголос” 
18.30 “Надiя є” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30, 22.30 “Актуально” 

19.45 “7 природних чудес 
України” 
20.00 “Економiчний 
iнтерес” 
20.15 “До чистих джерел” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Золота провiнцiя” 
(“Шляхами Б.Лепкого”. ч.2) 
21.30 “Енергоманiя” 
22.45 “Гра долi” 
23.00 “Культурнi центри 
Китаю” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 13.00 Анекдоти по-
українськи 
10.20, 16.30 Т/с “Агент 
нацiональної безпеки” 
12.45 Факти. День 
13.05, 22.10 Т/с “Проку-
рорська перевiрка” 
14.30, 20.10 Т/с “Морськi 
дияволи” 
18.45 Факти. Вечiр 
23.20 Х/ф “Таємний бiк 
мiста” (2)  

СТБ
09.05 “Врятуйте нашу 
сiм’ю - 2” 
11.55 “Холостяк - 3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.40 “МастерШеф - 3”

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом 
07.30, 08.30, 00.20 Погода 
09.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.05, 17.55, 21.00 Т/с 
“Воронiни” (1) 
13.25, 14.35 Kids’ Time 
13.30 М/с “Губка Боб” (1) 
14.55 Т/с “Друзi” (1) 
15.55 Шафа 
16.55 Голоднi iгри 
19.05 Абзац! 
20.00 Т/с “Супер Макс” (1) 
22.05 Т/с “Свiтлофор” (2) 
23.10 Великi почуття

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 
Подiї 
07.10 Ранок з Україною 
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00, 20.00 Т/с “Карпов” 
12.00, 04.15 Ток-шоу “Не-
хай говорять” 
14.30 Т/с “Подружжя” (1) 
15.30 Щиросердне зiзнання 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Поцiлунок!” (1) 
19.20, 03.40 Ток-шоу “Го-
ворить Україна” 
23.10 Т/с “Глухар. Повер-
нення” (1) 

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25, 18.40 “ДжеДАI” 
10.00 “Угон” 
10.35 “Дорожнi вiйни” 
11.05 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.00 “Облом UA” 
13.45 Т/с “Битва за Москву. 
Агресiя. Частина 2” (1) 
15.45 Д/п “Воєнна 
контррозвiдка. Наша 
перемога. Випуск 2” 
16.40 Т/с “В’язниця осо-
бливого призначення” (1) 
19.00 Т/с “Iнспектор 
Купер” (2) 
21.40 “Маски-шоу” 
22.05 Х/ф “Приречений на 
смерть” (2)

ТЕТ
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда” 
08.55 Т/с “Ранетки” (1) 
10.00 Т/с “Шпигунка” (1) 
11.50 Т/с “Та, що говорить 
з привидами” (1) 
13.40 Т/с “Чемпiонки” (1) 
14.45 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
17.00 У ТЕТа пара 
18.15 Моду народу 
19.00 Т/с “Крем” (1) 
20.00 Вiталька 
21.00 Дайош молодьож! 
21.30 Бiйцiвський Клуб 
22.30 У ТЕТа Хорошо 
23.15 Т/с “Секс i мiсто” (2) 
00.15 Валєра 

УТ-1
08.00, 12.00 Новини 
08.20 Д/ф “Три життя 
В.Сухорукова” 
08.45 Кориснi поради 
09.05, 21.00 Пiдсумки дня 
09.30, 20.55 Офiцiйна 
хронiка 
09.50 Книга.ua 
10.15 Нехай Вам буде 
кольорово! 
11.30 “Секрети успiху” з 
Н.Городенською 
12.10, 18.50, 21.25 Дiловий 
свiт 
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд 
А до Я 
12.50 Х/ф “Далекий голос 
зозульки” (1) 
15.00, 18.20 Новини 
15.15 Euronews 
15.30 Дiловий свiт. Агро-
сектор 
15.45 Днi корейського теле-
бачення в Українi. Х/ф “Йосу” 
17.20 Днi корейського 
телебачення в Українi. 
Т/с “Подорож” 
18.40 Фiнансова перспек-
тива 
19.05 Останнє поперед-
ження 
19.30 Про головне 
19.50, 21.35 Фестиваль 
пiснi в Коблево 
23.00 Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
08.00, 09.00, 19.30, ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Cила. По-
вернення додому” (1) 
11.00, 20.15 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 3” 
13.00 “Не бреши менi - 4” 
14.00 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
15.05 Т/с “Тисяча i одна 
нiч” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
22.30 “Кохання без 
кордонiв”

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
17.50 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10, 20.30 Т/с “Станиця” 
11.20, 12.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Канев-
ським” 
13.30 “Судовi справи” 
14.35 “Сiмейний суд” 
15.40 “Давай одружимося 
в Українi” 
16.40 Т/с “Наложниця”. 
Заключна серiя 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Думки вголос” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Пiсля школи” 
12.15 “Лiкар радить” 
12.25 “Уряд на зв’язку з 
громадянами” 
12.55 Д/ф “Сергiй Пара-
джанов” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Надiя є” 
13.45, 17.00 “Новини 
України” 
14.00 “До чистих джерел” 
14.30 Д/ф “Африканський 
вухастий сокiл” 
15.00 “7 природних чудес 
України” 
15.15 “Жива традицiя” 
15.30 “Iнновацiї” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Iноземна для дiтей” 
16.50 “Перехрестя” 
17.15 “Соцiальнi гранi” 
17.35 “Мандри” 
18.00 “Загубленi у часi” 
18.30 Д/ф “Фантазiї за 
Пiнзелем” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 

УТ-1
09.45 Пiдсумки тижня 
10.25 Без цензури 
10.55 Нехай Вам буде 
кольорово! 
12.00, 17.10, 21.20 Дiловий свiт 
12.15 Ближче до народу 
12.45 Контрольна робота 
13.15 Право на захист 
13.35 Темний силует 
13.45 Вiкно в Америку 
15.00, 18.00 Новини
15.20 Дiловий свiт. Агро-
сектор 
15.25 Життя 
на рiвних 
15.40 Днi корейського 
телебачення в Українi. 
Х/ф “Доктор Джамп” 
16.45 Сiльрада 
17.00 Агро-News 
17.25 Фiнансова 
перспектива 
17.35 Останнє 
попередження 
18.20 Концертна програма 
до Дня Одеси 
21.00 Пiдсумки дня 
21.30 Концертна програма 
до Дня Одеси
23.00 Пiдсумки

1+1
08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.00, 09.00, 19.30, 23.35 ТСН 
08.05 “Економiчна правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Cила. По-
вернення додому” (1) 
10.55 Х/ф “Нiч у музеї” (1) 
13.05 “Не бреши менi - 4” 
14.05 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
15.10 Т/с “Тисяча i одна 
нiч” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 3” 
22.30 “Грошi”

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 17.50 Новини 
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНТЕРом” 
09.10 Х/ф “Життя пiсля 
життя” 
11.05, 12.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Канев-
ським” 
13.15 “Судовi справи” 
14.40 “Сiмейний суд” 
15.40 “Жди меня” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Ясмiн” 
20.00, 02.10 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Станиця” 
22.35 Т/с “Отаман” 

ТТБ
06.15, 13.20 “Iсторичний 
календар” 
06.25 “Мiй тренер-
гiмнастика” 
06.40, 17.55 “Гуморинка на 
хвилинку” 
06.45, 14.00, 18.15 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00 “Панорама подiй” 
07.30, 21.30 “Урок... для 
батькiв” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Вiдвертi дiалоги” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Мамина школа” 
12.30 “А у нас кiно 
знiмали” 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
13.45 “Пройди свiт” 
14.15 “Соцiальнi гранi” 
14.30 “Казки Миколаїв-
ського зоопарку” 
15.00 “Кiноiсторiї нашого 
часу” 
15.30 “Звитяга” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Маленька перерва” 
16.45 “До речi, про речi” 
17.00 “Новини України” 
17.15 “100 шедеврiв” 
17.30 “Випробуй на собi” 
18.00 “В об’єктивi ТТБ” 
18.30 “Велика мандрiвка” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30, 22.30 “Актуально” 

19.45 “Храми Подiлля” 
20.00 “Кобзар єднає 
Україну” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Золота провiнцiя” 
(“Шляхами Б.Лепкого”. ч.1) 
21.25 Телезамальовка 
22.45 “Живi iсторiї” 
23.00 “Балет життя” 
23.50 “Подих природи” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Анекдоти по-
українськи 
09.30, 13.00 Т/с “Бригада” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.25 Надзвичайнi новини 
20.10 Т/с “Морськi дия-
воли” 
22.10 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
23.15 Свобода слова 

СТБ
08.35, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.00 “Зiркове життя. 
Перше кохання зiрок” 
10.55 “Зiркове життя. Цiна 
щастя - дитина” 
11.55 Х/ф “Джентльмени 
удачi” (1) 
13.40 “Один за всiх” 
14.55 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.15 “Куб - 4” 
22.25 “Детектор брехнi - 4” 
23.55 Т/с “Доктор Хаус” (1)

НОВИЙ КАНАЛ
09.00 Х/ф “Астерiкс i 
Обелiкс проти Цезаря” (1) 
11.25 Х/ф “Астерiкс i 
Обелiкс на Олiмпiйських 
iграх” (1) 
13.45 Х/ф “Астерiкс i 
Обелiкс у Британiї” (1) 
16.00 Шафа 
17.00 Голоднi iгри 
17.55, 21.00 Т/с “Воронiни” (1) 
19.00, 00.15 Репортер 
19.05 Абзац! 
20.00 Т/с “Супер Макс” (1) 
22.00 Спiвай, якщо змо-
жеш №1 
23.35 Великi почуття

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 17.00, 19.00, 03.05 
Подiї 
07.10 Ранок з Україною 
09.10 Т/с “Сила Вiри” (1) 
13.00 Люблю! Чекаю! 
14.00, 17.20, 21.40 Т/с 
“Слiд” (1) 
15.25 Щиросердне 
зiзнання 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Поцiлунок!” (1) 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.00 Т/с “Карпов” (1) 
23.10 Х/ф “Робiн Гуд” (2)

2+2
08.00 “Шалене вiдео по-
українськи” 
08.40 Х/ф “Два нулi” (1) 
10.40 Т/с “Гончi-3. Фiльм 2. 
Великi ставки” (1) 
14.40 Т/с “Гончi-3. Фiльм 3. 
Полiт бумерангу” (1) 
18.40 “ДжеДАI” 
19.00 Т/с “Iнспектор 
Купер” (2) 
21.00 Новини 2+2 
22.05 Х/ф “Пекло” (2) 

ТЕТ
08.55 Т/с “Ранетки” (1) 
10.00 Т/с “Шпигунка” (1) 
11.20 Т/с “Та, що говорить 
з привидами” (1) 
13.15 Т/с “Половинки” (1) 
13.40 Т/с “Чемпiонки” (1) 
14.45 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
17.00 У ТЕТа пара 
18.15 Моду народу 
19.00 Т/с “Крем” (1) 
20.00 Вiталька 
21.00 Дайош молодьож! 
21.30 Бiйцiвський Клуб 
22.30 У ТЕТа Хорошо 
23.15 Дурнєв+1 
23.40 Т/с “Секс i мiсто” 
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21.00 “Час реформ” 
22.45 “Людина працi” 
22.55 “Гра долi”  

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.20, 16.30 Т/с “Агент 
нацiональної безпеки” 
12.45 Факти. День 
13.05, 22.10 Т/с “Проку-
рорська перевiрка” 
14.25, 20.10 Т/с “Морськi 
дияволи” 
18.45 Факти. Вечiр 
23.20 Х/ф “Замкнений” (2)

СТБ
05.00, 16.00 “Все буде 
добре!” 
06.30, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
07.55 “Холостяк - 3” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.40 “Зваженi та 
щасливi - 3” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.35 Пiдйом 
09.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.00, 17.55, 21.00 Т/с 
“Воронiни” (1) 
13.20, 14.30 Kids’ Time 
13.25 М/с “Губка Боб” (1) 
14.55 Т/с “Друзi” (1) 
15.50 Шафа 
16.50 Голоднi iгри 
19.00, 00.15 Репортер 
19.05 Абзац! 
20.00 Т/с “Супер Макс” (1) 
22.05 Т/с “Свiтлофор” (2)

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 
Подiї 
07.10 Ранок з Україною 
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00, 20.00 Т/с “Карпов” 
12.00, 04.15 Ток-шоу “Не-
хай говорять” 
14.30 Т/с “Подружжя” (1) 
15.30 Щиросердне зiзнання 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Поцiлунок!” (1) 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
23.10 Т/с “Глухар. Повер-
нення” (1)

2+2
09.00, 21.00 Новини 2+2 
09.25, 18.40 “ДжеДАI” 
10.00 “Угон” 
10.35 “Дорожнi вiйни” 
11.05 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.00 “Облом UA” 
13.45 Т/с “Битва за Москву. 
Тайфун. Частина 1” (1) 
15.45 Д/п “Воєнна 
контррозвiдка. Наша 
перемога. Випуск 3” 
16.40 Т/с “В’язниця осо-
бливого призначення” (1) 
19.00 Т/с “Iнспектор 
Купер” (2) 
21.40 “Маски-шоу” 
22.05 Х/ф “Вiйна” (2)

ТЕТ
08.55 Т/с “Ранетки” (1) 
10.00 Т/с “Шпигунка” (1) 
11.50 Т/с “Та, що говорить 
з привидами” (1) 
13.40 Т/с “Чемпiонки” (1) 
14.45 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
17.00 У ТЕТа пара 
18.15 Моду народу 
19.00 Т/с “Крем” (1) 
20.00 Вiталька 
21.00 Дайош молодьож! 
21.30 Бiйцiвський Клуб 
22.30 У ТЕТа Хорошо 
23.15 Т/с “Секс i мiсто”

7 вересня, субота 8 вересня, неділя6 вересня, п`ятниця
УТ-1

08.00, 12.00 Новини 
08.20 Д/ф “Л.Бронєвой. 
Формула чарiвностi” 
08.45 Кориснi поради 
09.05, 21.00 Пiдсумки дня 
09.30 Офiцiйна хронiка 
09.45 Ток-шоу “Вiра. 
Надiя. Любов” 
10.45 Нехай Вам буде 
кольорово! 
15.00, 18.20 Новини 
15.15 Днi корейського 
телебачення в Українi. 
Х/ф “Бюро знахiдок” 
16.35 Днi корейського 
телебачення в Українi. 
Т/ф “Народжена в...” 
18.40 Фiнансова перспек-
тива 
19.40 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
20.40 Фестиваль пiснi в 
Коблево 
21.35 Фольк-music 
23.00 Пiдсумки 

КАНАЛ 1+1
08.00, 09.00, 19.30 ТСН
08.10 “Снiданок з 1+1” 
08.05 “Економiчна правда” 
09.05, 17.10 Т/с “Cила. По-
вернення додому” (1) 
11.00 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 3” 
13.00 “Не бреши менi - 4” 
14.00 “Росiйськi сiмейнi 
драми” 
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
20.15 “Сказочная Русь” 
21.00 “Хочу в вiагру” 
23.05 Х/ф “Замiж за два 
днi” (1) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
17.50 Новини 
08.10, 08.35 “Ранок з 
IНТЕРом” 
09.10 Т/с “Станиця” 
11.20, 12.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Канев-
ським” 
13.30 “Судовi справи” 
14.55 “Сiмейний суд” 
15.55 “Давай одружимося 
в Українi” 
16.55 Т/с “Страх у твоєму 
будинку” 
18.00 Х/ф “Там, де є щас-
тя для мене” 
20.00, 02.05 “Подробицi” 
20.30, 23.00 Шустер Live 
21.00 Футбол. Збiрна 
України - збiрна Сан-
Марино

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Вiстi ТТБ” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 Д/ф “Фантазiї за 
Пiнзелем” 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Мандри” 
12.20 “Людина працi” 
12.30 “Час реформ” 
13.30 “Загубленi у часi” 
13.45 “Новини України” 
14.00 “Що робити?” 
15.00 “Мiське кiльце” 
15.30 “Повiр у себе” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Iноземна для дiтей” 
16.50 “Маленька перерва” 
17.00 “Новини України “ 
17.15 “Дорога до храму” 
17.40 Д/ф “Iлля Рєпiн. Зi 
спогадiв художника” 
18.00 “Цiкаво про чай та 
каву” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30, 22.30 “Актуально” 
19.45 “Захiдний експрес” 

20.00 “Спiваю тобi, Україно” 
20.35 “Український музей 
декоративного мистецтва” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Золота провiнцiя” 
(“Шляхами Б.Лепкого”. ч.3)

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.15, 16.30 Т/с “Агент 
нацiональної безпеки” 
12.45 Факти. День 
13.05, 22.10 Т/с “Проку-
рорська перевiрка” 
14.30, 20.10 Т/с “Морськi 
дияволи” 
18.45 Факти. Вечiр 
23.35 Максимум в Українi

СТБ
08.30, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.55 Х/ф “Щасливої до-
роги!” (1) 
12.00 Х/ф “Iндус” 
18.00, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.00, 22.40 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-6” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.35 Пiдйом 
09.00 Т/с “Щасливi разом” 
11.00, 17.55, 21.00 Т/с 
“Воронiни” (1) 
13.20, 14.25 Kids’ Time 
13.25 М/с “Губка Боб” (1) 
14.50 Т/с “Друзi” (1) 
15.50 Шафа 
16.50 Голоднi iгри 
19.05 Абзац! 
20.00 Т/с “Супер Макс” (1) 
22.05 Т/с “Свiтлофор” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 
Подiї 
07.10 Ранок з Україною 
09.10, 13.00, 17.20 Т/с “Слiд” (1) 
10.00, 20.00 Т/с “Карпов” 
12.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять” 
14.30 Т/с “Подружжя” (1) 
15.30 Щиросердне зiзнання 
16.00 Критична точка 
18.00 Т/с “Поцiлунок!” (1) 
19.20 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
23.00 Т/с “Ментовські 
вiйни - 7” (2)

2+2
09.00 Новини 2+2 
09.25, 18.30 “ДжеДАI” 
10.00 “Угон” 
10.35 “Дорожнi вiйни” 
11.05 “Шалене вiдео по-
українськи” 
12.00 “Облом UA” 
13.35 Т/с “Битва за Москву. 
Тайфун. Частина 2” (1) 
15.35 Д/п “Диверсанти 
Тетього рейху. 1 серiя” 
16.30 Т/с “В’язниця осо-
бливого призначення” (1) 
18.50 Х/ф “Код 
Апокалiпсису” (2) 
21.00 Бiйцiвська п’ятниця. 
23.10 Х/ф “Вiйна” (2) 

ТЕТ
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда” 
08.55 Т/с “Ранетки” (1) 
10.00 Т/с “Шпигунка” (1) 
11.50 Т/с “Та, що говорить 
з привидами” (1) 
13.40 Т/с “Чемпiонки” (1) 
14.45 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
16.55 У ТЕТа пара 
17.55 4 весiлля 
19.00 Т/с “Крем” (1) 
20.00 Вiталька 
21.00 Дайош молодьож! 
21.30 Бiйцiвський Клуб 

УТ-1
07.05 Концерт “Все добре 
не забувається” 
08.15 Олiмпiйський виклик 
08.30 Панянка та кулiнар 
09.05 Життя на рiвних 
09.20 Православний 
вiсник 
09.50 Хто в домi хазяїн? 
10.20 Х/ф Днi корейського 
телебачення в Українi. 
“Мiсто журавлiв” 
12.00 Як Ваше здоров’я? 
13.05 Рояль в кущах 
13.30, 17.45 Криве дзер-
кало 
15.25 Театральнi сезони 
16.25 В гостях у Д.Гордона 
17.15 Золотий гусак 
20.30 Слово регiонам 
20.40 Кабмiн: подiя тижня 
21.00, 01.20 Пiдсумки дня 
21.25 Без цензури 
22.00 Українська пiсня 
23.10 Концерт Б.Кiркорова 
“Вiд серця до серця” 

КАНАЛ 1+1
07.15, 19.30 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин” 
08.00 “Свiтське життя” 
09.00 “Хто там?” 
10.00 М/ф “Енгрi Бердс” 
10.05 Х/ф “Школа супер-
героїв” (1) 
12.05 “Свiт навиворiт - 2: Iндiя” 
13.05 “Кохання без кордонiв” 
14.55 “Шiсть кадрiв” 
15.50 “Хочу в вiагру” 
18.30 “Розсмiши комiка - 3” 
20.00 Х/ф “Нiч у музеї-2” (1) 
22.15 Х/ф “Прекрасна 
Анжелiка” (1) 

ІНТЕР
09.30 “Все для мами” 
10.00 “Лiтня кухня” 
11.00 Х/ф “Влiтку я вiддаю 
перевагу весiллю” 
13.00 Х/ф “Наречений за 
оголошенням” 
15.10 Т/с “Сонячне за-
темнення” 
19.05, 20.30 Х/ф “Осiннiй 
вальс” 
20.00, 03.45 “Подробицi” 
23.25 Х/ф “Здивуй мене”

ТТБ
07.00 “Вiстi ТТБ” 
07.30 “Дорога до храму” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.15 “Назбиране “ 
10.30 “Час країни” 
11.00 “У країнi 
Мультляндiї” 
12.00 “Дитячi забави” 
12.30 “Музичний калей-
доскоп” 
13.00 “Азбука смаку” 
13.30 “На крилах краси i 
добра” 
13.45 “Новини 
України” 
14.00 “Класна робота” 
14.20 “Спiваю тобi, Україно” 
15.00 “Театральнi зустрiчi” 
(“Наталка Полтавка”) 
16.00 “Скарби роду” 
16.30 “Країна талантiв” 
17.00 Фiльм-дiтям “Старик 
Хоттабич” (1) 
18.30 Д/ф “Гетьман Iван 
Мазепа i Софiя Київська” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.00 “Панорама подiй” 
19.30 “Смак життя” 
20.15 “Спортивнi 
меридiани” 
20.30 “7 природних чудес 
України” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту “ 
22.00 Д/ф “ХХ столiття. 
Вибране” 
22.35 Д/ф “Iсторичнi 

коштовностi України” 
23.00 “Вiд класики до 
джазу” 

ICTV
08.50 Зiрка YouTube 
10.00 Дача 
10.40 Квартирне питання 
11.45 Дивитися усiм! 
12.50 Наша Russia 
13.45 Т/с “Штрафбат” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.00 Надзвичайнi нови-
ни. Пiдсумки з Костянти-
ном Стогнiєм 
20.00 Х/ф “Захисник” 
21.55 Х/ф . “Паркер” 
Прем’єра 

СТБ
08.00 “Караоке на 
Майданi” 
09.00 “Їмо вдома” 
10.05 “ВусоЛапоХвiст” 
10.45 “Зваженi та щасливi - 3” 
15.10 “Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi!-6” 
19.00 “Х-Фактор - 4” 
21.50 Х/ф “Iван Васильо-
вич змiнює професiю” (1) 
23.45 “Детектор брехнi - 4”

НОВИЙ КАНАЛ
08.15 Мясоупка 
09.15 Уральськi пельменi 
11.00 Шурочка 
12.00 Рудi 
13.05 Знайди Крайнього 
14.05 Т/с “Воронiни” (1) 
18.00 М/ф “Шрек 
назавжди” (1) 
19.50 Х/ф “Мiстер i мiсiс 
Смiт” (1) 
22.10 Х/ф “Бiлявка в 
законi” (1)

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00, 03.50 Подiї 
07.50, 09.00 Т/с “Iнтерни” (1) 
10.00 Люблю! Чекаю! 
11.00 Т/с “Злочин буде 
розкрито” (1) 
14.00, 17.00, 19.20 Т/с “Лiки 
проти страху” (1) 
22.20 Х/ф “Припустимi 
жертви” (1) 

2+2
09.00 Т/с “Таємна варта” (1) 
21.00 Х/ф “16 кварталiв” (2) 
23.10 Х/ф “Шосте чуття” (2) 
01.05 Х/ф “Воїни-
перевертнi” (2) 
02.55 Х/ф “Приятель 
небiжчика” (1) 
04.35 Х/ф “Двi сiм’ї” (1) 

ТЕТ
06.00 Єралаш 
07.10 Малята-твiйнята 
08.00 Телепузики 
08.35 М/с “Смiшарики. 
Пiн-код” (1) 
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.40 М/с “Фiксики” (1) 
11.25 М/ф “Воруши ласта-
ми, Семмi!” (1) 
12.50 М/ф “Воруши ласта-
ми, Семмi 2” (1) 
14.50 Обережно, дiти! 
15.50 Королева балу 3 
17.05 Х/ф “Артур i 
мiнiпути” (1) 
19.10 Х/ф “Фантастична 
четвiрка” (1) 
21.20 Вiталька 
22.00 Южное 
Бутово 
23.00 Х/ф “Фобос. Клуб 
страху” (3) 
00.30 Х/ф “Як кохатися iз 
жiнкою” (3) 
02.15 До свiтанку

УТ-1
09.00 Шеф-кухар країни 
09.50 Околиця 
10.25 Подорожуй свiтом з 
Ю.Акунiною 
10.50 Крок до зiрок 
11.45 Маю честь запро-
сити 
12.30 Ближче до народу 
13.00 В гостях у Д.Гордона 
13.50 Караоке для до-
рослих 
14.35 Золотий гусак 
15.00 Не вiр худому 
кухарю 
15.35, 17.35 Криве дзер-
кало 
17.05 Дiловий свiт. Тиж-
день 
19.30, 21.45 Фестиваль 
пiснi в Коблево 
20.40 Головний аргумент 
20.50 Офiцiйна хронiка 
21.00 Пiдсумки дня 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки

КАНАЛ 1+1
07.50, 10.00 Мультфiльм (1) 
08.10 “Ремонт +” 
09.00 Лотерея “Лото-
забава” 
11.00, 05.05 “Недiля з 
Кварталом” 
12.00, 04.40 “Смакуємо” 
12.35 “Шiсть кадрiв” 
13.00 Х/ф “Прекрасна 
Анжелiка” (1) 
15.10 Х/ф “Дiм без виходу” (1) 
19.30 “ТСН-тиждень” 
20.15 “Великий пекар-
ський турнiр” 
22.05 “Свiтське життя” 
23.10 Х/ф “Бурлеск” (2) 

ІНТЕР
09.25 “Школа доктора 
Комаровського” 
10.00 “Орел i Решка. На-
зад у СРСР” 
11.00 “Шалене весiлля” 
12.00 Х/ф “Осiннiй вальс” 
16.05 Х/ф “Береги кохання” 
18.05 Х/ф “Четвертий 
пасажир” 
20.00 “Подробицi тижня з 
Є. Кисельовим” 
21.30 Х/ф “Почуй моє 
серце” (1) 
23.50 Х/ф “Що приховує 
кохання” (2) 

ТТБ
06.40, 17.55 “Гуморинка на 
хвилинку” 
06.45, 13.00, 18.15 “Пiснi 
нашого краю” 
07.00 “Панорама подiй” 
07.30 Д/ф “Iсторичнi 
коштовностi України” 
08.00 “Ранок з ТТБ” 
10.00 “Крiзь призму часу” 
10.15 “Країна талантiв” 
10.45 “Словами малечi 
про цiкавi речi” 
11.00 “У країнi Мультляндiї” 
12.15 “Спортивнi 
меридiани” 
12.30 “Дитячi забави” 
13.25 “Плекайте мову” 
13.30 “Смак життя” 
14.00 “Народнi перлинки з 
бабусиної скриньки” 
14.30 “7 природних чудес 
України” 
14.45 Д/ф “Гетьман Iван 
Мазепа i Софiя Київська” 
15.00 “Поклик таланту “ 
16.00 “Мамина школа “ 
16.30 “Театральнi 
зустрiчi”(“Наталка Пол-
тавка”) 
17.30 “Солов’їна пiсня” 
18.00 “Пройди свiт” 
18.30 “Азбука смаку” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 Х/ф “В бiй iдуть однi 
“старики” (1) 

20.30 “Музична хвиля 
ТТБ” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 Жарт-клуб “Побре-
хеньки” 

ICTV
08.10 Дача 
08.55, 02.35 Х/ф “Стар-
ський та Хач” 
11.00 Козирне життя 
11.30 Максимум в Українi 
12.10 Х/ф “Код доступу” 
14.20 Х/ф “Захисник” 
16.10 Х/ф “Паркер” 
18.45 Факти тижня з 
О.Соколовою 
19.55 Наша Russia 
21.00 Головна програма 
23.00 Х/ф “Тринадцять” (2) 

СТБ
09.15 “Їмо вдома” 
10.20 “Караоке на 
Майданi” 
11.20 “Зiркове життя. 
Зiрковi схуднення” 
12.20 “МастерШеф - 3” 
16.05 “Х-Фактор - 4” 
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” 
20.05 “Один за всiх” 
21.20 Х/ф “Мiй тато - льот-
чик” (1) 
23.15 Х/ф “Психопатка” (2)

НОВИЙ КАНАЛ
09.35 М/ф “Новi пригоди 
Попелюшки” (1) 
11.05 Спiвай, якщо зможеш 
12.50 Мачо не плачуть 
14.10 Божевiльний автостоп 
15.10 Т/с “Воронiни” (1) 
16.10 М/ф “Шрек 
назавжди” (1) 
18.00 Х/ф “Бiлявка в 
законi” (1) 
20.00 Х/ф “Бiлявка в 
законi-2” (1) 
22.00 Х/ф “Парубоча 
вечiрка у Вегасi” (2) 
23.55 Х/ф “Нескiнченний 
свiт” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
09.00 Свiт на смак 
10.00, 11.00 Таємницi зiрок 
12.00, 15.00 Т/с “Лiки про-
ти страху” (1) 
19.00, 03.35 Подiї тижня 
20.00, 21.00 Т/с “Iнтерни” (1) 
22.30 Comedy Woman 
23.30 Великий футбол

2+2
09.45 Т/с “Мисливцi за 
старовиною” (1) 
13.45 Т/с “Пригоди 
Мерлiна” (1) 
16.45 Х/ф “Брати Грiмм” (1) 
19.00 Х/ф “Швидкiсть” (2) 
21.30 “Профутбол” 
23.15 Х/ф “Код 
Апокалiпсису” (2)

ТЕТ
08.00 Телепузики 
08.35 М/с “Смiшарики. 
Пiн-код” (1) 
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.40 М/с “Фiксики” (1) 
11.20 М/ф “Болт та Блiп 
поспiшають на допомогу” (1) 
12.45 Х/ф “Артур i 
мiнiпути” (1) 
14.50 Одна за всiх 
15.50 Х/ф “Фантастична 
четвiрка” (1) 
18.00 Моду народу 
20.00 Дайош молодьож! 
21.00 Вiталька 
22.00 Южное Бутово 

ОВЕН (21.03-20.04). 
Зростають шанси на 

кар’єрне просування. Мож-
ливі часті сварки в родині. 
Не виключено,  що причи-
ною конфліктів стане ваш 
характер. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05). 
Зараз можна піднімати 
найбільш гострі питан-
ня, які раніше приводили 
лише до конфліктів. До-

брий час для розвитку 
ділового партнерства. Ви-
хідні дні складаються спри-
ятливо для подорожей.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). 
Вам захочеться одержа-
ти якнайбільше вражень. 
На вас можуть впливати 
люди, що живуть в інших 
містах, з якими ви, можли-
во, спілкуєтеся тільки те-
лефоном або в Інтернеті. 

РАК (22.06-23.07). 
Певні коректування в 

способі життя відразу ж 
позитивно відіб’ються не 
тільки на продуктивнос-
ті роботи, а й на стані 
здоров’я. 

ЛЕВ (24.07-23.08). У 
спілкуванні з приятеля-
ми, сусідами і далекими 
родичами можуть виник-
нути непорозуміння. 

Вихідні – не кращий час 
для нових знайомств.

ДІВА (24.08-23.09). Не 
дозволяйте почуттю рев-
нощів і власницькому  
інстинкту диктувати вам 
лінію поводження. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). 
Ви зможете поліпшити свої 
партнерські відносини. 

Найбільш напружена 
і хвилююча тема цього 

тижня – гроші. 
СКОРПІОН (24.10-22.11).  

Не йдіть напролом, навіть 
якщо ситуація здається 
вам конфліктною. Ваші 
здатності посередника і 
переговорника та дипло-
мата у вихідні дадуть до-
брий результат. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12). 
Перешкоди здадуться 
вам бажаними випро-

буваннями і з наснагою 
переборються. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01). 
Необхідний спокійний, вдум-
ливий аналіз ситуації, як у 
сфері особистих відносин, 
так і в робочому процесі. 
Можна мирно влагодити 
будь-які спірні питання, за-
раз у вас набагато більше 
можливостей для взаємо-
розуміння і компромісу. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02). 
Тиждень добрих перспек-
тив для тих, хто настроє-
ний на серйозні і тривалі 
відносини. Легкий флірт 
переростає в більш ін-
тенсивне почуття.

РИБИ (20.02-20.03). 
На вас чекає фонтан 
блискучих можливос-
тей. З’являться нові 
знайомі. 
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Здоров`я

ФутболЗасторога

Близько 45 літ тому в містечку Копичинці старий інженер-будівельник Василь Мастер, ко-
трий мав можливість здобувати свою науку в сибірських таборах упродовж десяти років, по-
ділився зі мною рецептом мазі з таких складників: масло коров`яче, віск, живиця й мед. Я ви-
пробував цей пропис, але мазь дуже швидко «скисала». Мабуть, через наявність коров`ячого 
масла. Тож довелось замінити його на олію. І ...почалось випробовування виготовлення мазі. 
Поки я дійшов до точного пропису складників і технології виготовлення, минуло 13-15 років. 
Адже олію не можна кип`ятити, бо при кипінні вона розкладається на ненасичені олійні кис-
лоти, які потім дають гіркоту і псування. Віск не можна дуже нагрівати, бо руйнується його 
живильна струкутура. А мед не можна кидати в гарячий розчин, бо він також втрачає свої 
лікувальні властивості. От і потрібно дотримуватись певної технології приготування – і щодо 
самого процесу, й часу тривання.

Мазь лікує опіки І – ІІІ ступенів, а також рани різані, рвані, втовчені, рубані. Колоті рани ма-
ють своє глибоке занурення у тканини, їх повинен лікувати тільки хірург. Ті рани, які я назвав, 
піддаються лікуванню з відновленням усіх тканин, що лежать під шкірою, ну і, звичайно, від-
новлюється сама шкіра майже з її рельєфом. Заживлення проходить без рубців. Мазь може 
зберігатись без псування довгий час (до кількох років) і бути придатною для використання за 
кімнатної температури (хоча краще зберігати її в холодильнику). 

За потреби можете замовити мазь у мене. Її вартість складається із вартості складників і 
незначної компенсації за приготування. Не можу й не хочу робити бізнес на людських страж-
даннях, а прагну полегшити ці страждання, якщо вони, не дай, Боже, трапляються. Нехай бо-
ронить вас Всевишній від травм і ран, проте, якщо вони виникають, їх треба лікувати. Бажаю 
ж вам падати лише на м`яке й обпікатися виключно від поцілунків! Будьте здорові!

У часі однієї з попередніх зустрічей знайомий вже читачам газети цілитель-порадник 
Олесь Гопанчук обмовився про апробовану ним мазь, котра лікує від найбільш 
поширених уражень, причому доволі ефективно. Нині він деталізує цю новину.

В останні десятиліття захворюваність і смертність від раку жіночих 
статевих органів має схильність до омолодження. Це означає, що хворіє все 
більше молодих жінок дітородного і працездатного віку. Причиною цього є 

соціально-економічні проблеми в країні, екологія, спадковий фактор та інше.

Сьогодні дуже важливим є вдосконалення профілактичних, діагностичних і лікувальних 
методів, направлених на попередження і вчасне виявлення патологічних станів жіночої 
статевої сфери.

Одне з перших місць серед злоякісних пухлин жіночих статевих органів на часі займає 
рак шийки матки. Рання діагностика, лікування передракових станів і початкових форм 
раку шийки матки є одним із найперших заходів, спрямованих на зниження захворюваності, 
зменшення кількості запущених його форм.

Цю проблему покликані вирішувати профілактичні огляди, які дають сьогодні реальну 
можливість здійснювати загальне диспансерне обстеження всього жіночого населення 
країни з використанням сучасних методів діагностики.

Кожне захворювання має прихований період, коли людина не відчуває ніяких його ознак. 
Тому мета профілактичних оглядів – вчасне виявлення й розпізнавання ранніх симптомів 
тієї чи іншої хвороби. Особливо важливі такі огляди для виявлення гінекологічних захворю-
вань, як доброякісних, так і злоякісних пухлин. Адже відомо, що легше попередити хворобу, 
ніж її лікувати.

Щорічно до 80 відсотків наших жінок звертаються в лікувальні заклади з приводу різних 
захворювань, однак скарг на гінекологічні захворювання в багатьох із них часто немає. Зло-
якісні пухлини зустрічаються в жінок різного віку, заміжніх і незаміжніх, і тому профілактичні 
огляди повинні проходити всі жінки.

Обстеження в оглядових кабінетах, на фельдшерсько-амбулаторних пунктах і просто пе-
ревірка здоров’я в гінеколога, коли ще нічого не турбує, допомагає виявити ранні симптоми 
того чи іншого гінекологічного захворювання. Найчастіше раковому процесу шийки матки 
передують такі захворювання, як ерозії, поліпи, папіломи, запальні процеси шийки матки, 
цервікального каналу, які тривалий час не лікують, а також зміни різного ступеня важкості, 
що поширюються на ту чи іншу площу клітин.

Одним із дієвих та успішних методів ранньої діагностики патологічних станів шийки мат-
ки є цитологічний, що дозволяє на клітинному рівні визначити її стан. Якщо мазок для цито-
логічного дослідження взято правильно, вірогідність виявлення патології становить 95-97 
відсотків. Цей метод безболісний, не травматичний і швидкий. За необхідності мазок можна 
брати й кілька разів. Дослідженням клітинного складу мазків займається цитологічна лабо-
раторія при Чортківській комунальній центральній районній лікарні.

Якщо результати цитологічного дослідження не вказують на наявність патологічних змін, 
жінці достатньо проходити профілактичний огляд один раз на рік. При виявленні певних 
змін лікарі призначають повторне обстеження, лікування, повторне взяття мазків на цито-
логічне дослідження і в разі необхідності направляють в обласний онкодиспансер на кон-
сультацію та лікування.

Слід пам’ятати, що передракові та злоякісні пухлини жіночої статевої сфери можна по-
передити і в більшості випадків успішно вилікувати за умови їх виявлення на ранньому 
етапі розвитку.

Тому, шановні жінки, будьте уважні до свого здоров’я, бережіть його – це забезпечить 
спокій вам, вашим сім’ям і родинам.

Валентина МІЩАНЧУК, 
лікар-цитолог

Біда не настане, якщо її попередити

24 серпня на базі Чортківського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні 
України відбулась особиста першість району з кульової стрільби, присвячена 22-й річниці 
Незалежності України.

У змаганнях взяли участь кращі стрільці Чортківського району. Перемогу завоювали: Ро-
ман Андрушків – викладач Чортківського відділення ТНЕУ; Ірина Мальована – викладач 
Чортківського педагогічного училища ім.О.Барвінського. Другі місця здобули: Анатолій Іва-
нов – працівник залізниці: Наталія Мельник – студентка Чортківського медичного коледжу.
Треті місця отримали: Тарас Сушельницький, Оксана Тхоровська – обидвоє працівники сфе-
ри торгівлі.

До речі, всі названі призери – вихованці Чортківського спорттехклубу ТСО України.
Відділ у справах молоді та спорту Чортківської райдержадміністрації вручив переможцям 

змагань цінні призи. А Чортківський районний комітет ТСО України нагородив призерів зма-
гань грамотами своєї організації.

Всі учасники змагань показали належний рівень підготовки й готовність захищати Вітчизну.
Михайло КІТ,

депутат Чортківської районної ради

Стрільба
Вчимось захищати Вітчизну

Наступного дня, 
25 серпня, уже на пе-
реповненому  Чорт-
ківському міському 
стадіоні справжній 
трилер розіграли між 
собою учасники ви-
рішального двобою 
на кубок району з 
футболу – Гадин-
ківці, які представ-
ляють другу гру-

пу відкритої першості 
Чортківщини, та лідери 
першої групи – команда 
Давидківців. Проте на те 
вона й кубкова гра, що 
тут явних фаворитів бути 
не може. 

На початку зустрічі два 
швидких голи провели 
футболісти з Гусятинщи-
ни, але ще до закінчення 
першого тайму давидків-
чанам вдалося відквита-
ти один м’яч. У другій по-
ловині матчу останнім не 
тільки вдалося відновити 
паритет, а й вийти впе-
ред. Проте остання крап-

ка в основний час була за Гадинківцями – 3:3. У додаткових п`ятнадцяти хвилинах команди 
ще раз обмінялися влучними ударами, тож долю кубка довелося виборювати в серії після-
матчевих одинадцятиметрових, де трохи влучнішими були наші сусіди з Надзбручанського 
краю. Отож, уперше, мабуть, за всю історію розіграшу кришталева чаша поїхала за межі 
району. Проте в цій історії крапку ставити ще зарано, оскільки переможена сторона подала 
протест, мовляв, у складі Гадинківців були помічені футболісти, що виступають за майстрів-
ські колективи та одночасно на першість Гусятинщини, що заборонено регламентом зма-
гань. Ясність у цій справі мають внести контрольно-дисциплінарні структури футбольного 
господарства краю.    

Кубок області – у чортківчан!

До цього пам’ятного дня чортківські футболісти йшли довгих двадцять два роки. Ще дале-
кого 1991-го наш уславлений «Кристал» виборював кришталеву чашу кубка області. І ось, 
нарешті, у День Незалежності України на центральному міському стадіоні Тернополя у без-
компромісній боротьбі зі заліщицьким «Дністром» ФСК «Чортків» повторює успіх своїх стар-
ших товаришів, здобувши мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Зі слів очевидців, це була дійсно гра нервів. За доволі рівної гри у середині першого тайму 
чудовий постріл з-за меж кута штрафного майданчика вдався чортківчанину Ігорю Садков-
ському. Зате практично увесь другий тайм нашим хлопцям довелося відбивати атаки супер-
ника удесятьох: отримавши другу жовту картку, поле був змушений покинути Віктор Сло-
бодян. Заліщанам вдалося відквитати один м’яч, однак напад на нашого воротаря Яроша, 
який творив дива у рамці, зафіксував боковий арбітр матчу. Отож, 1:0 – і безмежна радість 
численних чортківських уболівальників, яких приїхало до Тернополя того дня кілька автобу-
сів. Красень-кубок області чортківчанам вручив голова Тернопільської обласної федерації 
футболу Володимир Мариновський. А наступного дня, перед фіналом вирішальної зустрічі 
на кубок району відбулося вшанування героїв медалями і грамотами, які вони отримали з рук 
керівників району Степана Кобіса і Володимира Заліщука.

А кубок району поїхав на Гусятинщину…

Чемпіонат району
Ігри чергового туру, що мали відбутися минулої неділі в рамках відкритої першості Чортків-

щини у різних групах, у зв’язку з фіналом кубка району було перенесено на пізніший термін. 
Проте позавчора, у середу, 28 серпня, зіграні матчі туру, наступного за ним (щоправда, деякі 
з них також перенесено). Ось їхні результати:

Перша група. 14-й тур
Поділля – Біла – 3:4; Ягільниця – Давидківці – 0:3; Заводське – Шманьківці – 4:0; Звиняч – 

Росохач – 3:0; Гор. Вигнанка – Косів – 1:2; «Калічівка» Чортків – Улашківці – 4:0.
Друга група

Зона «Захід». 13-й тур. Бичківці  –  Скородинці – 1:1; Полівці – Джурин – 4:1; Палашівка  – 
Ромашівка – 5:5; Базар – Ридодуби – перенесено. 

Зона «Центр». 13-й тур. Милівці  –  Біла 2 – 4:3; Нагірянка – Свидова – 3:2; «Ветеран» 
Чортків  –  Угринь – ?:?; Капустинці  –  Білобожниця – 3:0.

Зона «Схід». 17-й тур. Кривеньке  –  вихідний; Товстеньке –  Шманьківчики – ?:?; Колиндяни  
–  Залісся – 0:3; Пробіжна – Гадинківці – 5:8; Товстеньке 2 – В.Чорнокінці – 1:2.

Живильна мазь

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Служба зайнятості інформує

 

ПРОДАюТЬСЯ
квартирибудинки

інше

земельні ділянки

будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 8. Є 
земельна ділянка – 49 сотих, великий сад, уся 
земля приватизована. Є гараж, хлів. Будинок 
газифікований. Ціна договірна. Терміново.

Тел.: 067-375-24-28; 067-924-18-86.

будинок в центрі м. Чортків. Земельна ділянка – 
0,75 га. Тел. 096-618-50-51.

будинок у с. Нагірянка. Є город, газ.
Тел. 097-841-58-04.

новозбудований будинок без виконання вну-
трішніх робіт, 12 х 16, із господарськими будівлями 
і погребом (під одним дахом) і житловий будинок, 
газифікований, 6 х 12, на одному подвір`ї, криниця, 
присадибна ділянка – 0,22 га у с. Ягільниця по 
вул. Промисловій, 26. Терміново.

Тел.: 050-783-56-81; 067-524-25-85; 098-447-94-29.

половина будинку по вул. Копичинецькій, 35/2. 
Загальна площа – 200 кв. м. Є 2 гаражі.

Тел. 067-593-32-75.

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу нової 
школи. Є газ, світло, вода, сарай, два гаражі для 
бусів, 18 сотих землі. Недорого. Земельна ділянка 
– 27 сотих у с. Горішня Вигнанка.

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

2-поверховий особняк зі сутеринами під 
будинком, великий гараж, по вул. Верхній Сонячній 
(біля автостанції). Підведено всі комунікації, 
викопано криницю. Будинок і земля приватизовані. 
Ціна договірна. Терміново. Тел. 096-258-88-00.

Видавничій компанії на постійну 
роботу потрібні 

ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ
з власним авто. Зарплата висока
Тел.: 099-920-98-68; 067-380-20-00

3-кімнатна квартира у Чорткові по вул. Не-
залежності, 84. 2-й поверх, заг. площа – 65,3 кв. 
м, зроблено євроремонт, індивідуальне опалення, 
вода цілодобово. 

Тел. 050-431-26-05; 067-739-03-31.

2-кімнатна квартира на 3-му поверсі по вул. 
Шевченка, 62. Загальна площа – 45 кв. м. Кімнати 
і балкон виходять у двір. Індивідуальне опалення. 
Ціна договірна. Терміново.

Тел. 096-258-88-00.

1-кімнатна квартира (терміново) у Чорткові 
по вул. Шевченка, 84, 5-поверх п`ятиповерхового 
цегляного будинку, загальна площа – 31 кв. м. 
Євроремонт, всі двері нові, металопластикові вікна, 
індивідуальне опалення, телефон, інернет, ка-
бельне телебачення, підвал. Ціна договірна.

Тел. 097-911-48-38.

2-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шухевича, 2 а у новозбудованому сучасному 
5-поверховому будинку на 4-му поверсі. Площа – 92 
кв. м, 2 балкони і лоджія, підвал, пластикові вікна. 
Ціна договірна.

Тел.: 096-777-76-19; 
097-698-20-75.

земельна ділянка в районі Синяківського ставу, 
площею 2,0 га. (8 ділянок під забудову по 0,25 га, 
внесені в кадастр). Тел. 067-354-58-72.

приватизована земельна ділянка площею 10 
сотих, у районі Синякового (за заправкою) по вул. 
Затишній.

Тел.: 096-443-30-66; 2-45-93.

земельна ділянка під забудову, площа – 21 сота, в 
районі Золотарки по вул. Чарнецького.

Тел. 098-727-10-32.

професійна циркулярка. Ціна договірна.
Тел. 098-478-71-17.

будівельний вагончик і бочка на воду. Нові 
дерев̀ яні вікна розміром 1,5 х 2 м. 

Тел. 050-730-51-20.

цегла б /у – 600 грн./1 тис. шт.
Тел. 067-354-58-72

ЗДАєТЬСя В ОРЕНДУ ПРИМІщЕННя
 під магазин або офіс, 

площею 18 кв. м, у центрі міста
Тел. 096-677-86-77.

На роботу потрібна 
маніпуляційна медсестра

Графік роботи: Пн-Пт з 8 год. 30 хв. до 10 год. 30 хв.
Тел. 097-255-08-15 (Ольга)

Продам камінь природний 30 кв. м 
(червоний, жовтий 

для обкладання фундаменту)
Тел.: 097-700-05-12; 068-629-67-51 

ТОВ ВОЛЯ-КАБЕЛЬ 
повідомляє:

З 1 вересня 2013 р. телефон колл-
центру компанії у Чорткові змінено 
на (03552) 3-97-98. Для полегшення 
переходу на новий номер протягом 
3-х місяців дзвінки будуть обслугову-
ватись й за старим номером (03552) 
2-16-19. 

Деталі на сайті chortkiv.volia.com

Чортківське райСТ здає в 
оренду: складські приміщен-
ня у Чорткові, вул. Залізнич-
на, 85 та в с. Білобожниця; 
бар – м. Чортків, вул. Заліз-
нична, 87; бар – с. Джурин і 
вільні приміщення магазинів 
району 

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

В умовах дефіциту якісних вакансій та 
гострої конкуренції все більшої ваги на рин-
ку праці набувають громадські та інші види 
тимчасових робіт – один із перспективних 
напрямів взаємовигідної співпраці служби 
зайнятості з підприємствами, установами, 
організаціями та органами місцевого само-
врядування, передусім соціальної сфери.

Громадські роботи є видом суспільно корис-
них оплачуваних робіт в інтересах територі-
альної громади, які носять тимчасовий харак-
тер, мають економічну, соціальну й екологічну 
користь для регіону та надають можливість 
тимчасового працевлаштування безробітних 
на роботи, що не потребують додаткової спеці-
альної, освітньої та кваліфікаційної підготовки. 
Однак громадські роботи – це не тільки гарне 
чисте місто чи село, а й десятки безробітних, 
які знаходять собі постійну роботу в подаль-
шому. Адже залишившись без роботи, люди-
на втрачає не тільки засоби до існування, а й 
бажання працювати. Тривале безробіття часто 
відкидає людину «на узбіччя життя». У таких 
умовах саме тимчасові роботи відіграють важ-
ливу роль. Завдяки участі у них незайняті гро-
мадяни уникають психологічного стресу, соці-
альної деградації та дискваліфікації, натомість 
відчувають себе працездатними, повноцінними 
членами соціуму. З початку ц. р. і по даний час 
до участі у громадських та інших роботах тим-
часового характеру з числа мешканців нашого 
району залучено 171 особу, яка звернулась у 
центр зайнятості з питань пошуку роботи. 

 Зацікавленість підприємств в організації громадських та інших видів тимчасових робіт 
за рахунок своїх коштів має неабиякий сенс. Керівники 15-ти підприємств району, на яких 
організовувалися тимчасові роботи, пересвідчилися, що така форма співпраці зі службою 
зайнятості дозволяє залучити додаткову робочу силу для виконання нагальних тимчасо-
вих робіт (за направленням центру зайнятості працювало 55 осіб). Основними видами робіт 
були: ремонт сільгосптехніки та сільськогосподарські роботи з підготовки складів і токів до 
посівної та збиральної кампанії.

 Крім того, відповідно до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового ха-
рактеру, затвердженого Постановою КМУ від 20 березня 2013 року за № 175, та з метою 
організації проведення громадських робіт між районним центром зайнятості та 8 сільськими 
радами і Чортківським комбінатом комунальних підприємств було укладено 12 договорів, 
згідно з якими фінансування робіт здійснювалося за рахунок коштів місцевих бюджетів і ко-
штів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безро-
біття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію. З початку цього року на 
територіях сільських рад і нашого міста на громадських роботах працювало 92 безробітних. 
Задіяні вони в основному на роботах із благоустрою територій населеного пункту: прибиран-
ня територій та кладовищ, скошування трави, догляд за братськими могилами.

На завершення вищезазначеного висловлюємо подяку органам місцевого самоврядуван-
ня та роботодавцям району, які з розумінням ставляться до питання тимчасового працевла-
штування осіб, які шукають роботу; сподіваємось, що в подальшому вони винайдуть додат-
кові можливості для фінансування таких робіт.

        Богдан МАХОМЕТ, 
провідний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями РЦЗ

Колектив Колиндянської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів глибоко сумує з приводу 
смерті колишнього вчителя СЦІБАНА 
Володимира Юрійовича і висловлює 
щирі співчуття сім`ї покійного.

Громадські роботи – на користь людям 
і громаді

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

1 вересня минає 3 роки, 
як перестало битися серце 

дорогої нам людини – сестри
ТКАЧ (ДЕМУЗ) 

Людмили Михайлівни
зі с. Улашківці 

(9.05.1962 – 1.09.2010).
Тепер її душа пере-

буває в інших світах, 
та з нами залишилися 
її порядність, доброта, 
щирість.

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

Сумуємо. Пам`ятаємо. 
Молимося за упокій душі. 

Нехай наша щира молитва буде тобі світ-
лом у дорозі вічності.

Сумуючі – сестра Лариса Пилипів 
зі сім`єю з Чорткова, брат Валерій 

Ткач зі сім`єю з Донецька.

Ставлення суспільства до дітей відображає загальний рівень захисту та 
поваги прав людини. Якщо держава піклується про свої майбутні покоління, вона 
повинна забезпечити повагу їх гідності, створити належні умови для всебічного 

розкриття їх здібностей, закладення основи для їх повноцінного та плідного 
життя. Але, на жаль, не всі діти в Україні живуть у сім’ях. Мова йде про дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених батьківського піклування.

На території нашого району налічується 104 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування. На даний час на обліку служби у справах дітей перебуває 36 дітей, які можуть 
бути усиновлені. Проте з початку цього року було усиновлено лише одну дитину. Під опікою 
знаходиться 64 дитини.

На території району діє 2 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховуються 11 дітей, та 6 
прийомних родин, у яких ростуть 8 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
в інтернатних закладах навчаються та проживають 16 дітей цієї категорії.

Відповідно до ч. 3 ст. 52 Конституції України утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, покладається на державу.

Допомога та утримання таких дітей не можуть бути нижчими за встановлені мінімальні 
стандарти, що забезпечують кожній дитині рівень життя, необхідний для фізичного, розумо-
вого, духовного, морального та соціального розвитку на рівні, не нижчому за встановлений 
прожитковий мінімум для таких осіб.

Державні соціальні стандарти, нормативи споживання, нормативи забезпечення є одна-
ковими для всіх дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх 
числа, незалежно від форми їх влаштування та утримання, встановлені законами, іншими 
нормативно-правовими актами.

За умови втрати дитиною батьківського піклування служба у справах дітей протягом двох 
місяців готує комплект документів, який підтверджує набуття дитиною статусу дитини-сироти, 
дитини, позбавленої батьківського піклування. Цей статус надається відповідно до п. 5 Зако-
ну України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 р. за № 2342-ІV.

З метою виявлення дітей, що потребують правової допомоги, служба у справах дітей рай-
держадміністрації спільно з працівниками освіти, центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, відділом кримінальної міліції у справах дітей РВ УМВСУ в Тернопільській області 
постійно проводить роботу, спрямовану на здійснення соціальної опіки дітям, які опинилися 
в складних життєвих умовах.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

До зауваги
Право дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на повне 
державне забезпечення

Колектив Білобожницької ЗОШ І – ІІІ 
ступенів сумує з приводу смерті ко-
лишньої вчительки математики єД-
НОРОЗ Олександри Володимирівни 
та висловлює щирі співчуття вчите-

лю Людмилі Богданівні Швалюк з приво-
ду смерті її матері. Хай Божа благодать 
огорне її душу, а земля буде пухом.

Педагогічний колектив, колишні пра-
цівники Джуринської ЗОШ І – ІІІ ступе-
нів глибоко сумують з приводу смерті 
колишньої вчительки ПОСЕЛЮжНОЇ 

Олександри Володимирівни та вислов-
люють щире співчуття сім`ї покійної. 
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Вважати недійcним

МАМИНІ 
СОНЕЧКА

Спонсор конкурсу

Анастасія Наконечна, 
1 рік 10 місяців

2  вересня  виповниться 6 рочків 
Максиму КОРОЛЮ

з м. Чортків.
Десь  у лісі серед 
                            трав
Зайчик квіточок 
                 нарвав.
Цілу ніч ішов 
                     він пішки,
Аж втомились 
             в нього ніжки.
В двері лапкою 
                       шкребе:

“З Днем народження Тебе!”.
Несуть білочки гостинці
У вишиваній торбинці,
Подарунків так багато –
Бо в Максимка нині свято.
Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
Хай Господь Бог Тебе благословляє,
Ангели завжди від злого оберігають
Та щастя, здоров`я Тобі посилають.
Ісус Христос хай Тебе береже, 
Ангел-Хоронитель за руку веде,
Пречиста Діва Свою Ласку 
                              засилає
І ангельський хор 
   “Многая літ” заспіває.

З любов̀ ю – тато 
Руслан, мама Наталя, 

бабуся Марія, дідусь Петро.

Щиросердечно вітаємо настоятеля 
УПЦ, священика 

Василя КОЛІСНИКА 
з 15-річчям служіння Богу.

Бажаємо Вам, все-
чесніший отче, міцного 
здоров`я, любові, радос-
ті, миру і щастя, Божого 
благословення в духовній 
праці.

За віру Христову, 
           як скеля, тверду
Вам дякуєм, отче,
І славим сьогодні 
              ту матір земну,

Яка народила Вас в світлу годину.
Ми любимо Вас і просимо Бога,
Щоб Вас хоронив від усякого зла.
Здоров`я Вам зичим, безхмарного неба
На многії, благії та щасливі літа,
Великий дар Господь Вам зволив дати –
Священиком поставив між людьми
І владу дав, щоб нам гріхи прощати,
Нас всіх вчинити Божими дітьми.
На Ваше слово наш Спаситель з неба
Невидимо приходить на престіл
І  Тілом-Кров`ю наші 
                       душі кормить
Із Ваших рук 
                  в Літургії Святій.
Із Ваших уст Він 
                  нас навчає віри,
І Божих правд, 
                   і кращого життя.
В тяжких часах хоронить від зневіри,
Провадить всіх до вічного життя.
Ми завжди віночок молитов
Шлемо за Вас до Бога,
Щоб сто щасливих довгих літ
Вела Вас в храм дорога.

З повагою і християнською 
любов̀ ю – парафіяни УПЦ 

села Палашівка.

Вітаємо з Днем народження дорогу 
донечку, сестру, хресну маму, цьоцю

Наталю КОСІНСЬКУ
 зі с. Малі Чорнокінці.

Цвіти, моя доню, 
     красива, як квітка,
Будь завжди весела, 
     як сонце, привітна.
Хай голос Твій 
      дзвенить в оселі,
Хай посміхаються 
                 очі веселі,
Хай люди повагу
          і ласку дарують,

У хаті любов, розуміння панують.
Нехай обминають невдачі і грози,
Нехай лиш від сміху з`являються сльози,
Нехай промінчик сонця у цей день
Тебе розбудить ніжним 
                         поцілунком,
Нехай любов наша для Тебе
Буде хорошим подарунком.

З повагою і любов̀ ю – 
мама, вітчим і всі рідні.

Щиро вітаємо з 50-річчям
Василя Богдановича БІЛІНСЬКОГО

зі с. Шманьківчики.
На килимі життя, 
    немов пахуча м`ята,
Розквітла  Твоя 
            ювілейна дата.
П`ятдесят – не привід 
                 для печалі,
П`ятдесят – 
       це зрілість золота,
Хай до ста, 
          а може, й далі

Йдуть не оглядаючись літа.
Бажаємо того, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя Твоє піснею буде,
А в тій пісні – не буде кінця.
Ще Тобі бажаємо цвітіння, розмаю,
Лагідного неба і рівних стежин,
І все, що бажаєш, і все, що чекаєш,
Хай вітер приносить з усіх сторін.
Ми Тобі посилаєм ці щирі слова,
А Бог хай дарує многії літа.

З повагою і любов̀ ю – 
дружина, діти, батьки, 

свекри, свати і вся родина.

Колектив ПСК “Маркет-Теко” 
Чортківського райСТ 

щиро вітає з 55-річчям завмага маркету 
с. Ягільниця

Галину Йосифівну ФУЧИЛУ.
Зичимо ювілярці міцного здоров`я, щастя, 

достатку, здійснення всіх мрій та сподівань.
Нехай життя цвіте і поважають люди,
І довгим, як століття, буде вік.
Нехай добро щоденно прибуває,
Як струмінь чистої води.
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде завжди.
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А День народження приходить 
                                         знов і знов.
І доля хай дарує з кожним роком
Благополуччя, щастя і любов.

28 серпня відсвяткувала свій День 
народження та іменини найдорожча, 

наймиліша, найдобріша, найчарівніша жінка –
Марія Іванівна НАКОНЕЧНА

з м. Чортків.
З Днем народження 
          Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз 
        весна цвіла!
Сьогодні щиро 
        Вам бажаєм
Здоров`я, щастя 
             і тепла!
Щоб шлях Ваш 

                                 був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот.
Ми Вам бажаєм довго жити,
Щоб внуки виросли – гей-раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас.
Щоб було все гаразд в роботі,
Вона, звичайно, не проста.
Щоб було все – і «за», і «проти»,
Як компроміс – життя-буття!
Ми щиро Вас поздоровляєм,
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
І довгі-довгії літа.

З любов̀ ю – внучка Анастасійка, 
син Олег, Толик, Іван, чоловік 

Славик, мама, тато й уся родина.

Щиро вітаємо з Днем народження 
отця 

Антона ЯВОРСЬКОГО.
 Ви обрали шлях, 
     щоб Богові служити,
І світлом освячені 
                        Ваші путі,
Нехай же Ангел – 
            Ваш Хоронитель
Буде заступником 
                    Вам у житті.
Ви – доброта, 
   порядність і мудрість,

Ми дуже  любимо і цінуємо Вас.
Хай Бог Вас щедро нагородить,
Здоров`я, щастя посилає.
На Божій ниві Вашу працю
Хай кожен день благословляє!
Ми дякуєм Богу, 
                  що Ви у нас є,
Хай силу до праці 
                та радість дає,
Кріпить Вас у вірі 
                     кожного дня, 
Вам вдячність складає церковна рідня.
Сили небесні хай Ваш дім бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Попросить у Бога щасливі та довгі літа.

Парафіяни с. Пастуше.

3 вересня святкуватиме 
свій 55-річний ювілей

Ірина Іванівна ГАЛУЩАК. 
Шановна Ірино Іванівно!

Прийміть щирі 
    вітання з нагоди 
                       ювілею!
У цей святковий 
              світлий день,
Коли настав 
                Ваш ювілей,
Ми щиро Вас 
                       вітаємо,
Добра і щастя 

                                         Вам бажаємо.
Нехай рікою щастя ллється,
В родині гарно все ведеться,
І серце хай не знає болю
На довгий вік і світлу долю.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

З повагою – друзі та колектив 
Чортківського РВ НАСК «Оранта».

Одного прекрасного ранку, коли сонце піднімалося все вище і вище над землею, ми, опо-
виті літнім теплом, зібралися веселою студентською родиною біля своєї другої домівки – 
медичного коледжу. Згодом, розмістившись в автобусах разом із викладачами  –  І.Літвіном, 
Ю.Гуцулом, Л.Сенюк, О.Шевчук, С.Оголем, рушили у спортивно-оздоровчий табір «Зорепад», 
який розташований у мальовничій місцині Тернопілля біля с. Більче Золоте.  Власне тут, на 
березі річки Серет, провели десять незабутніх днів, які були вщерть наповнені веселощами, 
радістю, сміхом. 

Жили ми у чудових будиночках. Щоранку прокидалися в гарному настрої та дружно пря-
мували на ранкову зарядку. А в їдальні на нас вже очікував смачний сніданок. Залюбки за-
ймалися суспільно-корисною працею, а відтак купалися у басейні, засмагали, плавали по 
річці на човнах, катамарані, їздили бричкою, а також верхи на конях і ослику. Знаходили час 
й на спортивні ігри.  

Викладачі  щодня цікаво організовували наше дозвілля. Спочатку був захід «Знайомство», 
на якому учасники п’яти загонів мали змогу ближче познайомитися. Пізніше – ті, хто виявили 
бажання, взяли участь у спортивній естафеті, дружно обирали містера і міс «Зорепаду». 
Запам’яталася і розважальна програма «Козацький гарт». Багато студентів зуміли проде-
монструвати свій співочий талант у конкурсі «Караоке», а також всі побували на українському 
сватанні.

 За час перебування в спортивно-оздоровчаму таборі ми знайшли собі друзів, а дехто – 
навіть зустрів своє кохання. В останній вечір перебування у «Зорепаді» ми із викладачами 
запалили ватру. Згадували, сидячи біля вогню, найкращі миті відпочинку.

Висловлюємо щиру подяку всім тим, хто доклав зусиль, щоби наш відпочинок був чудовим 
і незабутнім. Насамперед велике спасибі нашому найкращому директору, кандидату медич-
них наук Любомирові Степановичу Білику за створення прекрасних умов для студентського 
літнього відпочинку. Вдячні й викладачам, котрі опікувалися нами повсякчас, були наставни-
ками і  товаришами.

Марія КАПУСНЯК, 
студентка 252-ї групи ,

та вдячні 79 студентів заїзду
Чортківського державного медичного коледжу

Враження

Студентське літо в «Зорепаді» 

КУПОН
Я голосую за

 _________________

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї серії ВО 
за № 006588, видане відділом у справах молоді та 
спорту Чортківської райдержадміністрації 5 січня 
2011 р. на ім`я: СЕРКІЗЕВИЧ Ніна Степанівна.
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