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Виходить з 1939 року

Від свята до свята

А якою зима була в давні часи? Зазирнути в глиби-
ну століть пропонує наш позаштатний кореспондент 
зі с. Кривеньке Павло ШМАТА і подає такі відомості.

1585 р. Велика зима. Весна суха, літо неурожайне.
1632 р. Того року зимою, по Різдві Христовім, грім 

великий гримів і перуни били.
1642 р. Дня 29 жовтня стала зима і була така ве-

лика і дуже прикра на худобу, вівці і бджоли, які ви-
здихали і мало що залишилось.

1643 р. Зима почалась 16 листопада, а сніг такий 
випав за добу, що по груди коневі було, зима тривала 
до квітня. Весна пізня.

1666 р. 30 жовтня сильний мороз. Зима могутня 
і строга.

1667 р. Зима велика зі снігами і морозами та втра-
ти до Юри.

1677 р. Цього року на Різдво люди босі ходили, так 
було тепло.

1680 р. Зими не було. Літо добре на все.
1695 р. Зима велика була, снігу багато. Тривала 

до травня.
1708 р. Зима з великими морозами, гинули птахи.
1726 р. Сніг упав на Введення Пресвятої Богоро-

диці і лежав до св. Юри.
1740 р. Зима жорстока, від котрої всюди по Україні 

яблуні, груші, сливи, вишні, оріхи волоські, шовкови-
ця вимерзли і посохли. Лісові дерева: дуби, берести, 
клени, граби й берези потріскались, а решта зовсім 
повисихали.

(Журнал «Життя і знання» за 1929 р.).
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Стрітення Господнє: 
проекція на завтрашній день

Ось і знову на порі Стрітення Господнє – одне з найважливіших церковних свят, що уособлює щорічну 
зустріч Старого і Нового Завітів. За традицією, це ще й день зустрічі Господа Бога і Його Сина. Віруючі 

почали святкувати цей день у VI столітті. Це тоді Візантію охопила страшна хвороба, від якої гинули сотні 
жителів щодня. Імператор прийняв рішення урочисто відзначити Стрітення або Очищення Хрестовим 

походом, і хвороба пішла. З тих пір Церква занесла цей день до списку православних свят. Стрітення 
Господнє – це ще й одне з найбільш таємничих церковних свят, котре зібрало чимало легенд, а також 

прикмет. Відвідавши храм, треба йти додому зі запаленою свічкою в руках. Якщо вона горить всю дорогу – 
добрий знак. Крапнув віск на руку? Рік буде щасливий, удача супроводжуватиме в усіх справах. Якщо свічка 

відразу згасла – чекай біди. Горіла півдороги? У житті настануть зміни.
 І цього дня, коли зима зустрічається з весною, здавна стежили за погодою, бо в такий спосіб можна було 

спроектувати завтрашній день. Наприклад, стосовно майбутнього врожаю. Якщо на Стрітення Господнє 
холодно й морозно, весна прийде нескоро. Відлига – очікується тепла і рання весняна пора. Пішов сніг – весна 
буде дощовою. Вітряно – фруктові дерева дадуть щедрий урожай. Сонячно – буде багато пшениці на полях.

В ці сонцесяйні лютневі дні , що так пахнуть 
весною і майбутнім теплом, букети вдячних 

слів та усмішок отримує  у подарунок з нагоди 
солідного життєвого ювілею 

прекрасна людина, педагог 
з великої літери, незмінний 

директор Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів, 
Заслужений працівник освіти України – 

Богдан Львович СКРИНИК 
від працівників відділу освіти, РМК 

та директорів шкіл району.
Лютий по-весняному врочистий
З досвідом життєвим Вас, 
              Богдане Львовичу, віта.
70 – прожили Ви із хистом
Біолога, людини і творця.
Півстоліття на освітній ниві –
Це, погодьтесь, ноша непроста,
Та життя й непередбачуване, 
                                   і щасливе
Нині ювілеєм 
            злотоцінним розквіта.

Стежин життєвих пройдено немало,
Плодами щедрими врожаїться Ваш сад,
І не одна дитяча доля Вашою турботою світала,
І не один був в долі Вашій зорепад.
Милівці пишаються по праву Вами – 
Директором і освітянином від Бога.
Розбіглися у світ хрещатими стежками
Цілих поколінь і радощі, й тривоги.
Бажаємо не статків, а скарбів духовних,
Не спокою, а дерзновення дум.
Хай будуть чаші щастя Ваші повні,
Хай оминає дім Ваш сивий сум.
Нехай Господь з Небес Своїх врочисто
Посилає ласки і щедроти,
А свята Матусенька Пречиста
Захищає у життєвому польоті.

Сьогодні, в день собору трьох великих 
святителів нашої церкви, вітаємо 

отця Григорія КАНАКА 
з м.Чорткова.

Прийміть щирі вітання,
            всечесний отче, 
з днем іменин, з днем урочим!
Будьте завше церкви 
                    мужем дужим, 
щоб зуміти й осягнути все, 
                        що захочете.
Служіння, здоров’я Вам, 
             натхнення – довіку
і зичення МНОГАЯ 
                  і БЛАГАЯ ЛІТА!!!

З любов’ю і повагою –  
родина Градових 

зі с. Звиняч.

ОГОЛОШЕННЯ
У понеділок, 15 лютого ц. р., у Чортко-

ві біля пам’ятника воїнам-«афганцям» 
(вул. Копичинецька) відбудеться мі-
тинг-реквієм «Афганістан болить в 

моїй душі», 
приурочений 
вшануванню 
учасників бо-
йових дій на 
території ін-
ших держав 
та 27-й річни-
ці виведення 
військ з Афга-
ністану.

Поч. 
о 13-й год.

Оргкомітет 
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З першого питання доповідала заступ-
ник головного лікаря з медичного обслу-
говування населення Світлана Шага. У 
своєму виступі лікар зауважила, що демо-
графічна ситуація в краї, яку спостерігаємо 
зараз, а саме зниження рівня народжува-
ності (для прикладу – за 2015-й на 53 діток 
менше з`явилося на світ, ніж у 2014-му), є 
прямим відображенням складнощів у сус-
пільстві. Має місце такий негативний факт, 
як збільшення онкологічних, серцево-су-
динних захворювань, захворювань органів 
травлення серед населення, а відмінність 
між показниками відносно середнього рів-
ня окремих захворювань по району говорить 
про недопрацювання щодо обстеження жи-
телів того чи іншого села. Зокрема заступник 
головного лікаря відзначила такі явища у 
Колиндянській, Джуринській медамбулато-

ріях й ін. Всього за лікарською допомогою 
у минулому році звернулося 882386 осіб.

Про плани медицини району на поточ-
ний рік розповів начальник відділу охорони 
здоров`я РДА Ігор Швидюк. Він зупинився 
на фінансових, економічних питаннях ме-
дицини краю. Так, ним було відзначено, що 
вже другий рік поспіль медицина фінан-
сується за рахунок медичних субвенцій. 
На 2016 р. було виділено 43555900 грн., 
що на 6 млн. менше, ніж за минулий рік. 

Місто Чортків за поточний рік віддало суб-
венцію на охорону здоров`я, на первинну 
і вторинну ланки повністю, стовідсотково. 
Згідно з рекомендаціями, дані кошти роз-
поділялися у відсотковому відношенні: 
30 – на первинну і 70 – на вторинну ланки 
медицини. Цього року новоутворені грома-
ди розподілили кошти медичної субвенції 
дещо по-іншому: 37,5 відсотка залишили 
на фінансування первинної ланки – ФАПів, 
амбулаторій сімейної медицини, тобто тих 
закладів, що працюють у селах, а 62,5 від-
сотка переадресували на заклади вторин-
ної ланки, тобто райлікарню. 

Як повідомив доповідач, на сьогодні в 
загальному є додаткова потреба в коштах 
у сумі 5056300 грн.

Щодо планів на 2016-й, які хотілося б 
реалізувати, то пан Швидюк виокремив 
зокрема такі: реорганізація райлікарні в 
окружну лікарню інтенсивного лікування, 
оптимізація 15 терапевтичних ліжок, що у 
с. Пробіжна, завершення ремонтів хірур-
гічного, терапевтичного відділів, перина-
тального центру, проведення поточних 
ремонтних робіт, ремонт системи водопос-
тачання, пожежного гідранта, придбання 
обладнання, ремонт поліклінічного відді-
лення та центральної будівлі КРЦ ПММСД 
(з Фонду регіонального розвитку).

Головні лікарі ЦКРЛ – Роман Чортків-
ський, КРЦ ПММСД – Ярослав Ратушняк, 
стоматполіклініки – Йосип Веретик допо-
внили виступ начальника відділу охорони 
здоров`я, характеризуючи потреби саме 
ввірених їм закладів та визначивши осо-
бливості роботи лікарні, центру первинної 
медичної медико-санітарної допомоги й 
стоматологічного відділення.

Гість-високопосадовець з області ціка-
вився проблемами, які мають місце в галу-
зі медицини району: дитяча інвалідність по 
Чортківському району перевищує середній 
показник в області – 251 дитина за мину-
лий рік (224 по області відповідно); перина-
тальна смертність 9,9 відсотка (обласний 
– 9,1); чому різняться дані: 679 вагітних, 

а пологів – 475; мають місце запущені ви-
падки раку молочної залози; чи достатній 
показник – оперативна активність 65,6 від-
сотка – для такого закладу, який претендує 
на міжрайонний; ріст відсотка хворих на 
туберкульоз. Володимир Богайчук попро-
сив прокоментувати свої запитання спе-

ціалістів – районних педіатра, гінеколога, 
хірурга, онколога, фтизіатра, що й було 
зроблено. 

Міським головою було озвучено про-
блеми міста, пов’язані із належним забез-
печенням послуг у галузі охорони здоров`я: 
виділення коштів на харчування хворих на 
фенілкетонурію дітей, на підгузки однора-
зового використання для лежачих дітей-
інвалідів. Шляхи вирішення цих проблем 
пояснював високопосадовець з області.  

Після виступу директора департа-
менту охорони здоров`я Тернопільської 
облдержадміністрації Володимира Бо-
гайчука слово мали голови райдержад-
міністрації Михайло Сташків та райради 
Віктор Шепета, міський голова Володи-
мир Шматько, депутат обласної ради – 
директор державного медичного коледжу 
Любомир Білик.

Після завершення колегії високопоса-
довці здійснили повний огляд райлікарні, 
пологового будинку. Як розповів головний 
лікар ЦКРЛ Роман Чортківський, ремонти 
проводилися у особливий спосіб, шляхом 
співфінансування: за рахунок коштів віль-
ного залишку районного бюджету закупо-
вувалися матеріали, а бригадою райлікарні 
було здійснено усі ремонтні роботи. У ході 
екскурсії медзакладами керівник депар-

таменту охорони здоров`я Тернопільської 
облдержадміністрації Володимир Богай-
чук був приємно вражений відновленням 
їхньої матеріальної бази.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Чортківської районної ради 

до Верховної Ради України
Шановні народні депутати!

 Кожен з вас делегований до парламенту українським народом 
захищати його право на свободу і гідне життя.

Свобода України, її Соборність та суверенітет нині перебувають 
під загрозою. Російські окупанти, які здійснили анексію Криму і роз-
почали страшну війну на Донбасі, воліють легалізувати свої загарб-
ницькі дії і змусити міжнародну спільноту визнати псевдодержави 
– так звані ЛНР і ДНР, цілком підконтрольні Кремлю.

Узаконення дій терористів може відбутися шляхом прийняття 
Верховною Радою відповідних змін до Конституції, які передбача-
ють особливий порядок місцевого самоврядування на окремих те-
риторіях Луганської і Донецької областей. По факту – це особливий 
статус Донбасу і легалізація влади терористичних угрупувань, які 
за підтримки російських окупантів і за їх безпосередньої участі вби-
вали і вбивають українських Героїв зі Збройних Сил та доброволь-
чих батальйонів, вбивали і вбивають мирне населення, знищували і 
знищують збудовану за десятки років інфраструктуру, вели і ведуть 
агресивну антиукраїнську пропаганду, переслідуючи і залякуючи 
проукраїнське населення.

Тому, розуміючи важливість прийняття змін до Конституції щодо 
децентралізації, необхідність яких ми на місцях усвідомлюємо най-
краще, закликаємо вас заради захисту інтересів України та україн-
ців прийняти наступне історичне рішення – в жодному випадку не 
голосувати за зміни до Конституції, які стосуються особливого ста-
тусу Донбасу, як би його не називали, за красивою ширмою інших 
слів сховавши його справжню, жорстоку та приховану від суспіль-
ства сатанинську суть – узаконити окупантів, чий чобіт топче святу 
українську землю.

Сьогодні на вас дивиться вся країна. І лише від вас самих за-
лежить, ким ви увійдете в українську історію - захисниками Собор-
ності чи тими, хто розділить відповідальність за знищення України 
як єдиної держави.

Вважаємо, що прийняття змін до Конституції України має бути 
попередньо обговорено та підтримано на Всеукраїнському рефе-
рендумі. 

Путінські зміни до Конституції – це плювок на могили тих, хто від-
дав життя за волю України під час війни з москалями на Донбасі.

Слава Україні!

Звернення прийняте на третій 
позачерговій сесії Чортківської районної 
ради Тернопільської області 2 лютого 2016 р.

Із засідання колегії

Фіскальна служба інформує

Чортківська ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області повідо-
мляє, що відповідно до розділу XII. «Податок на майно» По-
даткового кодексу України (далі ПКУ) від 2 грудня 2010 р. за 
№2755-VI платниками податку є фізичні та юридичні особи, в 
тому числі нерезиденти, які є власниками об`єктів житлової та/
або не житлової нерухомості пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 (ПКУ).

Згідно p пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ не є об`єктом опо-
даткування:

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, 
складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, 
призначені для використання безпосередньо у сільськогоспо-
дарській діяльності;

Всі інші об`єкти нерухомості оподатковуються підприємства-
ми промисловості та сільськогосподарськими господарствами 
на загальних підставах.

Сектор комунікацій Чортківської ОДПІ

До уваги суб’єктів господарських галузей 
промисловості та сільськогосподарської 

діяльності – 2016!

Чим живеш, медицино?
У вівторок, 9 лютого, на базі Чортківської ЦКРЛ відбулася колегія відділу охорони здоров̀ я 

райдержадміністрації. Очолили її керівник департаменту охорони здоров̀ я Тернопільської облдержадміністрації 
Володимир Богайчук, головний лікар райлікарні Роман Чортківський. Також у президії були депутат обласної 

ради Любомир Білик, голова райдержадміністрації Михайло Сташків, голова райради Віктор Шепета, 
Чортківський міський голова Володимир Шматько. Колегія проводилася за участі медичних працівників району. 

Як повідомив начальник відділу охорони здоров̀ я РДА Ігор Швидюк, на розгляд було винесено два питання: 
підсумки діяльності лікувально-профілактичних закладів Чортківщини за 2015 р.; програма соціально-

економічного розвитку закладів охорони здоров̀ я краю на 2016 р.

Уточнення
У № 51 (8548) від 30 грудня 2015 р. у публікації «Голо-

ва райдержадміністрації Михайло Сташків: «Пріоритетом у 
2016 році буде відродження села» у рубриці «Передноворіч-
не інтерв`ю» було неточно названо одну із доріг, на відрізках 
яких здійснювалися ремонтні роботи. Так, замість відрізку 
шляхів «Чортків – Скородинці» слід читати: «Чортків – (Тере-
бовля – Білобожниця) через Скородинці».
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Добра вість

Агрохолдинг «МРІЯ» відзвітував перед 
громадськістю про свою соціальну актив-
ність та обсяг податків, сплачених про-
тягом 2015 року. З моменту переходу під 
управління кредиторів у лютому 2015 року 
компанія сплатила 192,4 млн грн. подат-
кових відрахувань до бюджетів усіх рівнів, 
що є дуже високим показником для приват-
ного бізнесу. Зокрема, підприємства агро-
холдингу, розташовані в Тернопільській об-
ласті, загалом сплатили податків на суму 
105,86 млн грн. У Чортківському районі 

розмір податків, сплачених агрохолдингом, 
перевищив 5 млн грн.

 Окрім того, за минулий рік «МРІЯ» на-
дала соціальну допомогу громадам шести 
областей Західної України, в яких здійснює 
свою діяльність, на загальну суму 22 млн 
грн. З них 11,11 млн грн. спрямовано на 
потреби сільських громад Тернопільської 
області. За ці кошти реалізовано соціальні 
проекти у сферах покращення інфраструк-
тури регіону, освіти, медицини, духовності, 
благоустрою, культури та спорту, надано 

допомогу бійцям АТО, адресну допомогу, 
закуплено подарунки дітям до свят тощо.

Генеральний директор компанії «МРІЯ 
Агрохолдинг» Саймон Чернявський зая-
вив: «Наші основні партнери – це власники 
земельних паїв, які довірили свою землю 
нам для обробітку. Тому соціальна політи-
ка «МРІЇ» передбачає високий конкурент-
ний рівень соціальної допомоги громадам 
в розмірі 100 грн. за кожен гектар землі. Ми 
започаткували новий етап в історії компа-
нії, засвідчивши не лише значну соціальну 
відповідальність агрохолдингу, а й висо-
кі європейські стандарти ведення бізнесу. 
У першу чергу, це прозорість, чесність, 
сплата належних податків державі, офіцій-
ні працевлаштування та заробітна плата 
усіх членів колективу, своєчасна виплата 
орендної плати пайовикам, відповідальне 
ставлення до природних ресурсів».

Серед найбільших соціальних проектів, 
реалізованих на Тернопільщині коштом 
агрохолдингу «МРІЯ», – ремонт автомо-
більних доріг загальною протяжністю 133,2 
км у 12 районах області. Цей проект реа-
лізовувався спільно з обласним автодором 
та за сприяння Тернопільської ОДА. За 2,6 
млн грн., наданих «МРІЄЮ», було здійсне-
но закупівлю необхідних матеріалів для 
ремонту узгоджених відрізків доріг. Окрім 
того, агрохолдинг придбав згідно із запи-
том Тернопільської громадської організа-
ції «Справа честі» безпілотний літальний 
апарат вартістю 70 тис. грн. для дальньої 
аеророзвідки в зоні АТО. Ще 70 тис. грн. 
компанія заплатила за розмитнення та до-
ставку до Тернопільської обласної Універ-
ситетської лікарні медичного обладнання 
для реабілітації та лікування бійців АТО. 

Також подбала «МРІЯ» і про школярів – 
на нові металопластикові вікна для Пала-
шівської ЗОШ І – ІІ ступенів у Чортківсько-
му районі компанія надала майже 30 тис. 
грн. благодійної допомоги. А в сфері духо-
вності «МРІЯ» профінансувала ремонтні 
роботи в багатьох сільських церквах. Най-
більші суми коштів, а це 82,5 та 60 тис. грн. 
відповідно, були спрямовані на перекриття 
храму в с. Новосілка Заліщицького району 
та ремонт церкви у с. Товстеньке Чортків-
ського району.

Надзвичайно важливим питанням, осо-
бливо для сіл та районних центрів, є 
створення на їх території робочих місць. 
Агрохолдинг «МРІЯ» – один з найбільших 
роботодавців на Тернопільщині у сфері 
сільського господарства. Кількість пра-
цевлаштованих людей на підприємствах 
«МРІЇ» в області становить станом на сьо-
годні 1083 ос. Окрім того, компанія ініцію-
вала створення ягідного кооперативу за 
участю 30 сімей у Козівському районі, на 
що спрямувала 0,5 млн грн.

«Протягом минулого року «МРІЯ» вико-
нала всі взяті на себе зобов’язання і надалі 
працюватиме згідно з міжнародними біз-
нес-стандартами, – говорить Саймон Чер-
нявський. – Соціальний бюджет компанії на 
2016 рік уже сформований і буде так само 
спрямований на вирішення актуальних 
проблем населених пунктів, де агрохол-
динг обробляє землі, а також на розвиток 
кооперативного руху. Таким чином, «МРІЯ 
Агрохолдинг» робить свій внесок у розви-
ток економіки та процвітання держави».

Прес-служба 
агрохолдингу «МРІЯ»

У 2015 році «МРІЯ» сплатила 192 млн грн. 
податків та спрямувала 22 млн грн. на соціальну 

допомогу громадам

Рівень розвитку сільського господарства, 
його економічна ефективність переважно 
визначаються однією з наймасовіших про-
фесій – тракториста.

Адже він і орач, і сіяч, і хлібороб. Про-
фесія висококваліфікованого тракториста 
є гарантією працевлаштування, адже по-
треба в цих робітниках постійна, особливо 
у сільській місцевості.

У нашому училищі є всі можливості для 
підготовки фахівців агропромислового 
комплексу. Ми приймаємо на навчання 
учнів, які бажають отримати професії трак-
ториста-машиніста сільського господарства 

категорії А1, А2, В1, слюсаря з ремонту 
сільськогосподарських машин та устатку-
вання 2 та 3 розряду, водія автомобіля кате-
горії В, С1, С на базі 9 класів та тракторист-
машиніст сільського господарства категорії 
А1, А2, В1 на базі 11 класів. Матеріально-
технічна база училища, яку мають у розпо-
рядженні учні, складає: майстерні, лабора-
торії; спеціалізовані кабінети теоретичного 
навчання;  автотрактородром;  майданчик 
для зберігання сільськогосподарської тех-
ніки, та бокси для техніки;  трактори Т-25, 
ЮМЗ-6, МТЗ-80, Т-150К та комбайни СК-5 
«Нива»; автомобілі ВАЗ-2107, ГАЗ-52, ГАЗ-

53, ЗІЛ-130. Це дає можливість навчати 
учнів повного циклу агротехнічного обробіт-
ку землі від підготовки ґрунту до збирання 
врожаю. Життя вимагає від наших випус-
кників знань нових сучасних технологій, 
вміння працювати на новій вітчизняній та 
зарубіжній техніці. І в цьому питанні важли-
ву роль відіграє організація і проходження 
виробничої практики. Училище  в цьому 
питанні співпрацює з  фермерськими госпо-
дарствами: ПАП «Обрій», ПАП «Нічлава», 
ПАП «Дзвін», ТОВ «Агрополіс». 70 відсо-
тків учнів проходять виробничу практику на 
робочих місцях даних підприємств, де вони 

будуть працевлаштовані.
Цьогоріч учні нашого училища мають 

змогу пройти навчальну їзду на сучасно-
му колісному тракторі JCB 8250 Fastrac, 
який надав директор ПАП «Обрій»  
С.Г.Данилишин.  

Беручи участь у обласних етапах всеу-
країнських конкурсів фахової майстерності,  
наші учні займають призові місця.

 Дирекція та методична комісія с/г 
професій  ДНЗ «Чортківське ВПУ»

Профорієнтація

Хто оре й засіва, той живе та співа

№ 6 (8554), 12 лютого 2016 року
3Акценти
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Суспільство4

Проблеми села

Зустрічі

Селяни порушували різні, але надзвичайно важливі і болючі про-
блеми. Зокрема, мешканці с. Базар просили допомоги у проведенні 
зборів пайовиків для вирішення та обговорення наболілих питань, на 
які запрошували прибути представників влади та спеціалістів. Про-
хання допомогти селу зберегти та відремонтувати будинок культури 
прозвучало не з одних вуст. Для обстеження стану споруди утворена 
робоча група, сільська рада планує виготовити проектно-кошторисну 
документацію, а районна рада розгляне можливість співфінансування 
проведення ремонтних робіт у будинку культури. Не менш важливими 
питаннями були питання, що стосувалися медикаментозного забезпе-
чення.

Жителі с. Палашівка порушили питання заміни дерев`яних елек-
тричних опор, які знаходяться в незадовільному стані, відсутності ву-
личного освітлення. Проблемою, яку необхідно вирішити, на думку жи-
телів села, є відсутність землі для розширення місцевого кладовища. 

У Криволуці на прийом громадян прийшло більше двадцяти жите-
лів села. Турбували їх вкрай незадовільний стан дороги, відсутність 
рейсового автобуса, навіть школярі не мають чим добратися до шко-
ли в Палашівку. Проте найбільшою і найважливішою проблемою у 
с. Криволука є відсутність води. На одній із сесій депутати районної 
ради виділили 80 тис. грн. для вирішення даної проблеми. Зроблено 
проектно-кошторисну документацію, але поки що буріння свердлови-
ни не розпочалося у зв`язку з погодніми умовами. Сільський голова 
В.Унгур`ян запевнив, що як тільки дозволять погодні умови, роботи 
розпочнуться.

Неприємною звісткою стало те, що протягом одного тижня у селі 
відбулося 3 крадіжки, в основному металічних виробів та предметів. 
Нарікання звучали і на осіб, які збираючи металобрухт, приймають і 
добрі речі, не цікавлячись їх походженням. Селяни просили сприяння 
правоохоронних органів у розкритті даних справ.

Варто зазначити, що питання надання та використання субсидій 
звучало у всіх селах та було чи не найактуальнішим. На усі ці звернен-
ня буде відреаговано районною радою, частину з них вирішено на міс-
ці, а інші направлено для вирішення у відповідні структурні підрозділи.

Після зустрічі з громадянами представники району побували в бю-
джетних установах сіл та оглянули їх стан. 

Виїзні прийоми громадян продовжаться.

(За інф. веб-сайту Чортківської районної ради)

На виїзному прийомі у селах Базар, 
Палашівка, Криволука

28 січня заступник голови Чортківської районної ради П.Пушкар провів виїзний прийом громадян в селах Базар, 
Палашівка, Криволука. Разом із ним прийом вели та надавали консультації в межах своєї компетенції заступник 

начальника управління праці і соціального захисту населення Л.Слободян (щодо надання субсидій і пільг мешканцям 
району), начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства В.Петрів, 

завідуючий організаційним відділом районної ради А.Шумка.  Графік виїзного прийому 
громадян керівництвом 

районної ради на лютий ц. р.
Хто веде 
прийом

Населений 
пункт

Дата прийому Години 
прийому

ШЕПЕТА В.М. Кривеньке
Товстеньке
Пробіжна

17 лютого з 9:00 до 11:00 
з 11:00 до 13:00
з 13:00 до 15:00

ПУШКАР П.І. Черкавщина
Стара 
Ягільниця
Шульганівка

23 лютого з 9:00 до 11:00
з 11.00 до 13.00
з 13.00 до 15.00

«Народ має ту владу, яку обрав»
Започатковуючи зустріч, голова райдержадмі-

ністрації Михайло Сташків з надією пророкував 
очікуваний обопільний конструктив, навіть взяв-
ся, було, розповісти про роботу виконавчої гілки 
влади на теренах району. Не вийшло – зала за-
гула, мов розтривожений вулик: давайте, мов-
ляв, напряму – відповіді на наболіле. Тож пер-
шим став до уявного бар`єру народний депутат 
України Олег Барна, котрий загостив на зустріч 
прямісінько із зони АТО, де перебував упродовж 
4-х діб. І складність життєвих обставин спроекту-
вав у тій же площині: особливо тяжко нині не тут, 
хоч боляче дошкуляють вартості на виживання, 
а власне там, де ціною життів борониться суве-
ренітет України, й зокрема воякам відновлюваної 
натепер 44-ї артилерійської бригади. Парламен-
тарій закликав: за будь-якої ситуації не варто 
залишатися байдужими. Засукаймо рукави й 
працюймо, поспитавши себе: «А що я роблю для 
України?». Вдався, було, й до аналізу позиції тих, 
хто нині прийшов у політику, до Верховної Ради. 
Однак зала не вгавала: хочемо конкретики щодо 
вирішення болючих соціальних питань, та ще й 
виключно по місту. І пішло-поїхало: ціни на ліки, 
позбавлення безкоштовного проїзду пенсіонерів, 
субсидії, питання якості води й водозабезпечен-
ня. І ще, і ще... Нардеп голосив: «Наша проблема 
в тому, що ми боремося тільки з наслідками. А 
треба викорінювати причини». Приміром, нині 
наразі принципове – змусити міністра охорони 
здоров`я назвати імена тих, хто покриває коруп-
ційні схеми в Міністерстві. Слід добитися закупів-
лі ліків через міжнародні організації, тоді їх ціна 
понижчає на 35-40 відсотків. Або ж питання пільг: 
їх варто скасувати, замінивши доплатою до пен-
сій та зарплат, аби люди самі вирішували – про-
їжджати, пропалювати чи проїдати їм ці доплати. 
Народний обранець стверджував: не найбільша, 
не найсуттєвіша нині проблема – зліквідований 
безкоштовний проїзд. Триває тотальне нищення 
економіки, малого й середнього бізнесу, дрібного 
фермерства. Це – економічне нищення України. 
Наразі 35 (!) відсотків дітей закінчують школу з 
набутими хронічними хворобами органів трав-
лення. А у нас скасовано безкоштовне харчуван-
ня навіть наймолодших школярів. Тому це – ще й 
нищення нації. 

– Треба навчитися відокремлювати зерно 
від полови, шукати зерно істини, – акцентував 
О.Барна. – Бо саме на істині будуватиметься 
фундамент держави – на солодкій брехні, як би 
гарно не говорили політики, нічого не збудуємо, 
бачимо, до чого дійшло, – підсумовував.

Він виклав «на люди» перелік запропонова-
них ним на розгляд парламенту законопроектів: 
щодо початку кожного засідання Верховної Ради 
з молитви і хвилини мовчання за Героями Не-
бесної сотні та АТО («регламентний комітет від-
футболює його»); щодо обов`язкового харчуван-
ня всіх школярів – від 1-го по 11-й клас («це не 
такі вже й великі суми»); щодо статусу учасників 
бойових дій («наразі маємо «військових туристів, 

гастролерів»). Нині, зазначив, намагається через 
Міноборони добитися, аби в складі відновлюва-
ної 44-ї артилерійської Тернопільської бригади 
відродити військову частину і в Чорткові («бо це 
й наш захист, і робочі місця»).  

Присутні в залі виборці цікавились особистою 
позицією свого обранця до Верховної Ради щодо 
олігархізації парламенту та відставки Генпроку-
рора В.Шокіна, скасування депутатської недо-
торканності та як відкликати нардепа, коли той 
не виправдав очікувань виборців, депутатської 
зарплати й привілеїв, щодо приватизації держав-
них підприємств, стратегічно важливих галузей 
та як знищити внутрішню корупцію тощо. Прина-
гідно Олег Степанович наголосив: «Реформуван-
ня не йде, тому що немає прогнозування в Уряді, 
немає стратегії розвитку економіки – порушено 
фундаментальні поняття. Я ініціював збір підпи-
сів за відставку Уряду в повному складі». І в пло-
щині побутових проблем знову й знов повертався 
до основоположних істин: мовляв, нам треба по-
будувати правову державу, нам треба примусити 
владу жити законно.

Через дві години тривання зустрічі нардеп від-
був на тотожну до Заліщиків. 

«Створити рай в окремо взятому 
містечку неможливо»

Такий заргументований вагомими фактами 
меседж злинув з уст депутата обласної ради Лю-
бомира Білика – одного з ініціаторів зустрічі. При-
міром, бюджет Тернопільщини наразі складає 7,5 
млрд. грн – і лише півтора з них ми заробляємо, 
цілих 6 (!) млрд. дотується. Або ж, що передані 
на фінансування області заклади профтехосвіти 
існує спромога втримати самотужки всього-на-
всього впродовж півроку. Бо бюджет прямо про-
порційно залежить від фукціонування виробничої 
галузі. А яка вона, приміром, цукрова? Із 7-ми в 
області наразі працює два заводи – в Збаражі і 
Чорткові...

Любомир Степанович окреслив три реальні 
шляхи поліпшення кризи: включення об`єктів ко-
мунальної власності до проекту Фонду регіональ-

ного розвитку; субвенції на соціально-економіч-
ний розвиток; міжнародні інвестиції на розвиток 
громад. І в цій площині виокремлював призна-
чення та вже реально здійснені кроки не лише 
обласної ради, а й його особисті як депутата. В 
тій площині озвучено інформацію про виділення 
державою на опорні школи області 50 шкільних 
автобусів, подання до Мінекології проекту щодо 
освітлення за кошти Кіотського протоколу в сумі 
1,5 млн. грн. сіл Білобожниця, Семаківці, Ридоду-
би, Калинівщина та Білий Потік, відродження тієї 
ж військової частини у Чорткові, а також відкрит-
тя виробничого підрозділу підприємства з інозем-

ними інвестиціями «СЕ Борднетце-Україна». 
– Сьогодні треба ставити питання, як заробити 

гріш і як його витратити, – резюмував обласний 
депутат. І закликав громаду: – У кожного болить, 
проте слухаймо і чуймо одне одного.

Рецепти оптимізму 
від Володимира Шматька

Викласти на терези сучасся визрілу потребу 
започаткування на теренах Чортківщини вже зга-
дуваного вище «СЕ Борднетце-Україна» спробу-
вав й голова РДА Михайло Сташків, достоту за-
глибившись у конкретизацію подій та попередніх 
перемовин. Заінтригував громаду наявністю зго-
ди на співпрацю ще з двома іноземними інвес-
торами, готовими прийти в район, проте на все 
потрібен час і чимало зусиль.

Щось схоже згодом прозвучало і в текстурі по-
зитиву, озвученого на загал Чортківським місь-
ким головою Володимиром Шматьком, котрий 
«перебрав» на себе увагу вже досить стомленої, 
місцями «підігрітої» невдоволеністю від почуто-

го досі аудиторії. Мер окреслив суму близько 2 
млн. грн. додаткових надходжень до бюджету 
від роботи майбутнього німецького підприємства 
з японськими інвестиціями, що має намір запра-
цювати в Чорткові, давши містові вже цьогоріч 
200, 500, а відтак 1 тис. робочих місць.

Зустріч співпала з першими 100-ма днями 
функціонування міської ради нинішнього скла-
ду, через що міський голова й мав спромогу від-
звітувати про вже втілене. Примітно та втішно, 
що його наміри сфокусувались в одній площині 
із поданими залою запитаннями. Хоча відповідь 
на чимало з них далеко не всіх вдовольняла, че-
рез що градус емоцій часом зашкалював. А Во-
лодимир Петрович терпляче закликав потерпіти, 
мовляв, не відбувається все відразу й за один 
день. Принагідно дякував за пропозиції-підказ-
ки, до котрих вдаються містяни, – скажімо, щодо 
маршрутних розв`язок, освоєння водозаборів і 
вододжерел тощо. 

Ситуацію з водою наразі назвав патовою – 
отже, очікується підняття тарифів. Навіть за такої 
якості – слоїчок з водою завчасу подала до пре-
зидії зборів депутат Галина Дідюк. Голосив про 
визрілу необхідність спорудження очисних спо-
руд (Мінекології встановив термін: до 1 квітня ц. 
р. розпочати, інакше водопостачання в Чорткові 
припиниться). Предметно вів мову про утриман-
ня й ремонт міських доріг й на цьому тлі – про 
стан із пільговими перевезеннями містян (зага-
лом пільговиків в Чорткові 11 тис. осіб, це дуже 
багато, однак 5-ти категоріям все ж вдаровано 
таку можливість). Відтак йшлося про освітлення місь-
ких вулиць – лише впродовж грудня-січня додалося 
150 (!) ліхтарів, що яскріють, доки дозволяє нічний 
тариф (а там, «нагорі», примудрились з 1 березня 
ц. р. підняти тариф для освітлення вулиць в два з 
половиною раза!). І все ж прикро, що наразі в місті 
освітлюється 44 вулиці зі 144-х («не все відразу!»).

Як і очікувалось, було заторкнуто проблеми 
міського парку відпочинку та безпритульних со-
бак, відеонагляду (що втілюється паралельно з 
освітленням) і прибирання вулиць. Міський голова 
закликав мешканців багатоповерхівок утворювати 
ОСББ. Відтак знову гуртом повернулися до пи-
танння безкоштовного проїзду – тепер вже слово 
взяв заступник директора АТП-16142 Орест Цим-
бала. Поволі, слово за словом, одначе, схоже, про-
сівалось та проростало зерно істини.

Мабуть, подібні зустрічі – ось так, лице в лице 
– достоту потрібні. І депутатам, й виборцям. Аби 
кредит довіри ставав уречевленим.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Дай! А те, решта, – най!»
Ось такий фразеологізм спересердя видав, було, «на-гора» наш запальний нардеп Олег 

Барна в текстурі недавньої зустрічі з народом, котра відбувалася минулого понеділка в РКБК 
ім. К.Рубчакової. Разом з ним на запити громади відповідали депутат Тернопільської обласної 
ради по одному з виборчих округів Чорткова Любомир Білик та Чортківський міський голова 
Володимир Шматько. Зустріч тривала майже чотири години, й містяни, щільно виповнив-

ши залу, «осідлавши» балкон та купу приставних стільців, заповнивши проміжки рядів, а ще 
«намагнічені» перипетіями сьогодення в політиці та економіці, передовсім соціальній сфері, і 
впритул доведені до відчаю, знай сипали та й сипали запитаннями на кшталт «де ж воно, те, 
що нам належить?». Тому-то нардеп і виокремив ось таке влучне, на його бачення, означення 

тривалого й напруженого полілогу. 
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Із пам`яттю в серці Колега про колегу

Днями в Чортківському державному медичному 
коледжі відбулося розширене засідання педагогічної 

ради. Окремим питанням стояло пошанування 
іменинників та ювілярів. Проте звична традиція цього 

разу проходила у незвичній «манері виконання».

«Як з Вигнанської гори нам відкривається панорама Чорт-
кова, так з висоти прожитих літ їй нині бачиться краса життя», 
– цими словами директор коледжу Любомир Білик розпочав 
пошанування ювілянтки, а втім, витримаймо інтригу. Отож, 
про неї далі: дещо по-польськи зацєнта, а мудра, як українка, 
одне слово – лемко. Ця жінка йде дорогами своє долі. 

Її місяць – січень. У ньому вона народилась на світ Божий, у 
ньому має святого іменинника. Їй січень віддячив, подарував-
ши, як жінці, найцінніше – дітей. Свою першу дитину – доньку 
вона так хотіла народити в Україні, що в останні дні вагітності 
несла її в колисочці утроби до Батьківщини з далекого Уралу 
на крилах літака. І сина Бог послав в знаменний січня день.

Чимось вона схожа на птаха-зимородка: невеличка, хоч і 
зимова, та особливо яскрава і дуже-дуже витривала.

Коли по закінченні середньої школи не вступила до медін-
ституту, пішла працювати санітаркою до дитячої консульта-
ції. До вишу втрапила наступного року. У 1969 році вже як 
випускниця Тернопільського медичного інституту з червоним 
дипломом за всесоюзним розподілом їде на Урал. 

На станції Чусове Свердловської області працює вироб-
ничим терапевтом, хоча мріяла стати акушер-гінекологом. Ту 
мрію втілила її донька. 

У далекій чужині зустріла й покохала такого ж молодого 
українця – свого майбутнього чоловіка. Спільна життєва до-
рога повернула молоде подружжя до Чорткова.

І знову січень, тепер вже 1972 року. Когорту викладачів 
Чортківського медичного училища поповнила молода жінка, 
лікар-терапевт зі стаціонару Чортківської ЦРЛ. Переступила 
поріг цього навчального закладу – виявилось, назавжди. Ро-
боту викладача згодом змінила на посаду завідувача акушер-
ського та медсестринського відділень. 

А відтак знову січень, цього разу 1993 року. Вона отрима-
ла призначення на посаду віце-директора. Так розпочалось її 
найважливіше і найплодотворніше служіння в царині медич-
ної освіти. Завжди вимогливу, працьовиту й наполегливу, її 
справедливо іменують «залізною леді». Та, попри це, має та-
лант бути толерантною, вміє непомітно згладжувати «гострі 
кути». 

«Разом з цією чудовою жінкою, – продовжив Любомир 
Степанович, – ми пліч-о-пліч долали шлях за нові горизонти, 
творили нове обличчя нашого спільного дому, ім’я якому нині 
– Чортківський державний медичний коледж. Її нагороди – не 
лише наукові звання та почесні відзнаки. Найголовніше – її 
учні, які продовжують почерком наставниці писати літопис на-
шого коледжу.

У перекладі з грецької мови її ім’я означає «Богом дана». 
Так! Я говорю про Теодозію Пилипівну Шевченко. Сьогодні, 
коли Вам, наша ювілярко, заслужено засвідчують свою лю-
бов і шану рідні та близькі люди, ми також щиро вітаємо Вас із 
цієї світлої нагоди. Бажаємо міцного здоров’я і повсякчасного 
добра. Хай те, про що мріється, обов’язково збувається. Щоб 
кожен прожитий день усміхався щастям, а Господь дарував 
довгі й гарні літа».

За цими щирими словами із зали скромно вийшла жінка, 
справді подібна на пташку. Її вдячне слово у відповідь Любо-
мирові Степановичу було, як завжди, мудрим.

Далі Теодозію Пилипівну вітали всі, для кого вона була і є 
вчителем. Вокально-інструментальний колектив коледжу по-
дарував іменинниці її улюблену пісню «На долині туман», а 
з великого екрану на нас дивилися чорно-білі спогади очима 
самої ювілянки і тих, хто з нею на життєвій стежці був та є по-
руч. Згадували її улюблені вислови, серед яких – й авторські. 
При цьому повна зала людей щоразу зривалась оплесками, 
бо лиш так можна було втихомирити свої хвилювання.

Жодні новітні технології чи меркантильні інтереси не в силі 
здолати концентрацію енергії Любові й Добра, поширювану 
небайдужим навколишнім світом. Помножену талантом ке-
рівника й поділену стократ всіма, хто ступає в його сліди та 
сповідує за визначальний меседж щоденного буття бачення 
Людини.

Василь ПАНАСЮК, 
заступник директора Чортківського державного 

медичного коледжу з гуманітарної освіти і виховання 

Жінка з усміхом січня

Нам, кореспондентам районки, випала приємна нагода по-
спілкуватися за кілька хвилин до концерту з художнім керівником 
гурту, заслуженим працівником культури України Віктором МА-
РИШЕВИМ. 

– Ваш гурт добре відомий чортківцям, адже котрий рік 
поспіль ви приїжджаєте до нас із концертом, та все ж для 
наших читачів: коли був створений «Долг», чому саме така 
назва гурту, склад колективу? 

– Колектив створено в 1987 році під неабиякими враженнями 
після повернення з першого повоєнного зльоту воїнів-афганців 
в Ашхабаді. Назва взята, так би сказати, з «афганської» війни, 
адже кожен учасник гурту виконував тоді інтернаціональний долг 
(обов’язок) в Афганістані. Вже кілька років склад незмінний: Ярос-
лав Гринчишин, Іван Крайникович, Віктор Вентура і Ваш візаві – 

Віктор Маришев. До речі, в наступному році «Долг» відзначатиме 
своє 30-річчя. 

– Зачасту виступаєте з благодійними концертами? У ре-
пертуарі – нові україномовні пісні, присвячені вже Героям 
сьогодення. Війну не порівняти ні з чим, але все-таки зміст 
виконуваних вами творів проводить жахливу паралель війн? 

– Створення нової патріотики вимагає саме життя. Наші піс-
ні – це не лише пам’ять про лихоліття, але й данина мужності, 
стійкості, вірності обов’язку як воїнів-«афганців», так і нинішнім 
українським патріотам, що пройшли-проходять через горнило ві-
йни; вшанування пам’яті загиблих. Пісні про війну, але закликають 
до миру, стукають у серце кожного, примушують замислитися над 
тим, чи варті чужоземні інтереси крові синів України. Ми неоднора-
зово виступали з концертами вже тепер у зонах дислокації бригад 
ЗСУ. За 2 роки об’їздили, можна сказати, всю Україну з благодійни-
ми концертами. Відрадно зазначити, зібрали майже 400 тис. грн. 
Кошти йдуть на забезпечення воїнів АТО, ветеранів-«афганців», 
яких і досі терзають поранення вже 27-річної давності. Передали 
чималу суму у військовий шпиталь м. Заліщики, допомагаємо й 
рідним, дітям воїнів-«афганців». Оцінюючи ситуацію в нашій дер-
жаві, вважаю, кожен українець повинен внести бодай би наймен-
шу частку допомоги, цим самим наблизити перемогу над ворогом 
України. Прикро, що сьогодні вся допомога тримається лише на 
благодійниках, волонтерах, а не на владі, яка першочергово й без-
умовно мала би подбати про свій народ. 

– Ви не вперше в нашому місті. З якими почуттями їдете 
на вітцівщину, адже Ваше коріння саме тут, у Чорткові? 

– Щоразу нові й зворушливі. Адже тут пройшло моє дитинство, 
тут відбулося моє формування як спортсмена, чим завдячую сво-
єму тренеру Йосипу Провальному та всім тим, хто формував у 
мені особистість. Це, направду, найрідніше місто для мене. Їду 
щоразу з новим натхненням, новими піснями, на які надихає мене 
і батьківщина. 

– До речі, про авторство. У репертуарі – Ваші власні пісні, 
а хто ще є автором, композитором виспіваної патріотики? 

– Тісна співпраця з Борисом Безрученком (військовик, полков-
ник), Ігорем Яснюком (кер. гурту «Світозари»), Анатолієм Мельни-
ком (поет і композитор). Пишемо разом і працюємо над музичною 
обробкою. 

– Графік концертів, мабуть, дуже тісний? Куди далі?
– Завтра (10 лютого) – м. Тернопіль, потім Комсомольськ, Пол-

тава, Кременчук, Рівне, Кузнецовськ, а далі – поза межі України, 
в Прагу. 

– Мабуть, вам доводилося виступати не лише перед вій-
ськовиками на сході України, а й перед загалом населенням 
тих областей. Яке їхнє сприйняття патріотичних пісень? 

– Слід сказати, на концерт патріотичної пісні й не піде той, хто 
не сповнений патріотичним духом, хто байдужий до долі Украї-
ни. Хочеться вірити, що роздвоєність закінчиться. Життя вчить, і 
правда реальності, сподіваюсь, змінить світогляд багатьох. 

– Ну що ж, подальших успіхів гурту «Долг», снаги до но-
вих звершень.

Саме зі слів кожної пісні, виспіваної колективом, можна створи-
ти хвилюючу повість про афганську війну, про біль спогадів, втрат, 
який досі пече у грудях, схрещуючись із новим болем – трагічним 
сьогоденням України… 

«Ростили матері синів, ночей недосипали. Синів, як ясних со-
колів, в любистку їх купали… Як стали хлопці на крило, призвали 
їх в солдати…». «Червоною від крові стала пиль Доріг, якими ми 
шукали правди. Афганістан – ти серця мого біль, зі мною ти за-
лишишся назавжди». «… І мене розколола неначе надвоє війна, 
Тут пізнати я зміг, що життя – архітектор ілюзій, Що лише на війні 
їх розвіяти можна сповна…». «… Я благаю вас, пані фортуно, Щоб 
дороги мене до батьківської хати вели. Тут в горах дотягтися не-
важко до синього неба, Та нам неба не треба, торкнутись б своєї 
землі…». «Повертають солдати до рідної хати, летять у небі сумні 
журавлі, А вдома чекає їх батько і мати на нашій святій українській 
землі…». «Турбують в душі незагоєні рани, І кожної ночі йдемо ми 
у бій, Ми – діти країни і діти Афгану, Багато хто з нас вже не ста-
не у стрій…». «… І нехай не залягає осколком в серці фраза: «Я 
тебе туди не посилав». «Вклоняюсь до долу за мужність і славу, 
Виблискує сонце вогнем нагород, Із вірою в себе і в рідну дер-
жаву зразок для нащадків – Солдат-Патріот». «… Сини Дніпра, 
сини Карпат в чужій землі упали…», а тепер – страшна паралель 
минувшини й сьогодення: гинуть сини України на своїй же рідній 

землі. І голосить мати Україна, втираючи криваві сльози: «Будь 
тричі проклята війна, де падають солдати»...

У війни – холодні очі, свій безжальний відлік… Багато воїнів-
«афганців» полягло вже й на нинішній кривавій війні, відстоюю-
чи кордони своєї держави.  Олег Міхнюк – Кавалер ордена «За 
мужність», двох Червоних Зірок, медалі «За відвагу» та інших 
нагород, відважний учасник війни в Афганістані, командир роти 
спецпризначення добровольчого батальйону «Айдар» 8-ї «аф-
ганської сотні», створеної саме ним під час Революції гідності на 
столичному Майдані, – отримав звання Героя України посмертно. 

Вшанувати й віддати честь воїнам-«афганцям», учасникам бо-
йових дій на сході України прийшли й представники влади Чорт-
ківщини: голова Чортківської районної ради Віктор Шепета, за-
ступник голова РДА Іван Віват, заступник голови райради Петро 
Пушкар, міський голова Володимир Шматько. У міжчассі  концерт-
ної програми, мовивши слова вдячності всім захисникам, очільни-
ки за дорученням Президента України вручили державні нагороди 
– пам’ятні медалі «25 років виведення військ з Афганістану», а та-
кож від РДА, райради, міськради – подяки, грошові винагороди за 
громадську патріотичну позицію та з нагоди 27-ї річниці виведення 
військ з Афганістану окремим (понад 20) ветеранам-«афганцям», 
батькам загиблих воїнів в Афганістані – Ярослава Пліщука і Олек-
сандра Дмітрієва; військовий комісар Леонід Підручний – учасни-
кам бойових дій на сході України медалі «Захиснику Вітчизни». 
Хвилиною мовчання зал вшанував пам’ять загиблих героїв, вій-
ськовики поклали квіти до підніжжя пам’ятника полеглим воїнам-
«афганцям» Чортківщини.

Піснею «Афганська дружба» виокремилося привітання гурту 
«Долг», дароване побратиму – Леонідові Підручному (полковник з 
гідним бойовим минулим – воїн-«афганець» й учасник бойових дій 
на сході України) з нагоди цьогорічного ювілею. 

Виспівана патріотика відбивалася щемом в серці кожного з при-
сутніх, щоразу зриваючи шквал аплодисментів. Завершальним 
акордом прозвучала пісня «Віват!», підхоплена многоголоссям 
глядачів. 

 
Тетяна ЛЯКУШ 

Фото Любомира ГАБРУСЬКОГО

«Дружба, яка народилася в Афганістані»
Минулого вівторка, 9 лютого, в глядацькій залі районного будинку культури ім. К.Рубчакової був повний аншлаг, 

адже з концертною програмою, яка присвячувалася ветеранам афганської війни, солдатам і офіцерам, які з честю й 
нині виконують громадянський обов’язок, до Чорткова завітав славнозвісний лауреат міжнародних і всеукраїнських 
фестивалів патріотичної пісні, володар Гран-прі V Міжнародного фестивалю «Солдати миру XXI століття» (м. Хар-

ків) народний аматорський вокально-інструментальний ансамбль воїнів-«афганців» «Долг».



16 лютого. Тривалість дня – 10.08. Схід – 7.09. Захід – 17.17. Іменини святкують Василій, Симеон, Тимофій

№ 6 (8554), 12 лютого 2016 рокуу
6 Цінності

До дати
Всечеснішого отця Григорія КАНАКА, пароха Церкви 

Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії  
м. Чорткова, мужа духовного, яскраву феноменальну 

особистість, сердечно вітаємо з Днем Ангела! 
У цей нелегкий час для Укра-

їни, непростий для Церкви дя-
куємо Богу за Його дар для нас 
у Вашій особі, отче Григорію. 
Великі люди ніколи особливо 
не були помітні на арені життя, 
пошановані відповідно до їх 
діл за земної подорожі, але за-
лишали в історії слід актуаль-
ністю і значимістю часто не-
видимих людському оку справ 
і числилися в Божому списку 
переможцями. Від Ісуса маєте 
харизму витонченої проникли-
вості. Учите нас шукати рідність з Богом, яку маєте з Ним 
Ви, на перше місце ставити пріоритет Бога, все перетерпіти 
задля Нього. Пройшови власну Хресну дорогу за Церкву і 
Христа, Ви стали для нас взірцем мужності, стійкості і під-
тримкою у наших випробуваннях за віру. Чим більша жертва 
перед Богом, тим рясніші плоди. В нашій Церкві практич-
но Ви заклали фундамент істинної школи християнського 
життя ще з часу творення греко-католицьких громад в на-
ціонально-патріотичному дусі. Удосконалюючи з роками, 
продовжуєте вести її в більш широких Євангелізаційних 
масштабах і проектах. Завдяки Вашому неустанно жертвен-
ному серцю, міцному духу, кріпкій вірі, тонкому розумінню 
речей духовних, згідно з Божою благодаттю, покликанням, 
Божим планом для кожного учня Христового особисто, і 
дотепер у своєму щоденному житті ми духовно зростаємо, 
збагачуємося у Школі Ісуса і Марії. Наполегливо працюючи 
над формацією нового покоління, котре сміливо йде вперед 
через щире мудре і просте, тихе і дієве, зцілююче слово, 
потужне заступництво за нас перед Богом, простий народ 
любить Вас і горнеться до Вас. Непросто дати лад всім і 
всьому в час духовної і глибокої матеріальної кризи в країні. 
Та навіть у такій складній ситуації у Вас вистачає вміння  
дбати про добробут для особливо потребуючих: обігрівати 
теплом у зимовий період, забезпечувати хлібом насущним. 
І в будь-яку пору дарувати тепло своєї душі ближнім, дба-
ти про хліб духовний щоденного Слова Божого та Святого 
Причастя, щоби якомога більше душ споживали Небесну 
Трапезу. Дякуємо за батьківську опіку, полум`яне серце, за 
всю доброчинність для нас. Молимо Бога через заступни-
цтво Ваших Покровителів, щоби Він щедро благословляв 
Вас, примножував сил у служінні. Піклуєтеся не тільки за 
Богом поручену паству, вболіваєте за духовний стан всього 
нашого народу. 

В ювілейний рік Божого Милосердя – Рік Господнього по-
милування для всіх нас, – надіючись на Його багаті плоди, 
разом із рідними синами Церкви і України молитеся, щоб 
«народ, який сидів у темноті, побачив велике світло». Очіку-
єте позитивних перемін на мир прозріння, об`єднання. Щоб 
на Україні загорівся вогонь Святого Духа і Слава Божа руха-
лася по всій Україні від Заходу до Сходу, від серця до серця. 
І на цій неповторній священичій дорозі Марія крок у крок іде 
з Вами, оберігаючи. Своїм Покровом Вона проходить золо-
тою ниткою любові через Ваше миротворче, Богоугодниче 
життя. Цього року в час від Різдва Богородиці до Покрову 
Господь Вас вивів на глибінь: перебуваючи на сході в АТО, 
Ви допомогли багатьом раненим військовим і цивільним лю-
дям в оздоровленні духа душ і тіл, у пізнанні Бога, зустрічі з 
Ним. Ще з часів Ноя голуб вважався символом миру, спокою 
та завершення усіх випробувань. Ви, як голуб миру, подоро-
жуючи там від однієї Церкви до іншої, вели духовні розмови 
з предстоятелями різних конфесій, надихаючи на мир і бра-
терське поєднання одного народу, знаючи, що зброя любо-
ві, миру, молитви – найсильніша зброя. Незалежно, на якій 
небезпечній території Ви перебуваєте, Ви є територією Бога 
і Бог береже Свою територію, береже Вас як священика по 
Своєму Серцю. Нехай Архангел Михаїл, Церкви Христо-
вої захисник, наших земель Покровитель, Котрий заносить 
Ваші благання Богу за наш народ, зарахує Вас до війська 
Господнього і збереже Вас для Вічності.

Дорогий наш отче Григорію!
У Вас глибинно добрі очі, в них відображення Христа,
В устах звучать слова пророчі, 
                           їх суть божественно висока і проста.
Ідете мужньо по слідах Ісуса, серце Ваше Його Духа.
В спосіб особливий 
                     опікуєтеся УГКЦ Тілом Христовим,
Перебуваючи в епіцентрі Божої Любові.
Чините людям добра багато, з Вами і будні – свято.
Нехай Марія Мати Милосердя береже Вас 
                                              у Своєму Серці.
Йосиф опікується Вами і всіма України синами.
Ісус надихає Вас у житті –  
              з Ними збирайте скарбів небесних соти золоті.
Нехай Покров Святої Родини благословенням буде  
                                                            для Вас, для нас 
І для всієї України на многії та благії літа!

      
З любов`ю, вдячністю – парафіяни 

ЦНЗПДМ  
м. Чорткова.

Як вже стало традицією у нашому краї, розпочалося дійство 
з молитви та Божого благословення – спочатку отець Василь 
Лехняк відслужив молебень у місцевому храмі Пречистої Діви 
Марії, де присутні мали змогу полюбуватися шопкою значних 
розмірів та оригінального оформлення, а згодом благословив 
усю громаду зі сцени СБК. 

Згодом слово для привітання мали голова райдержадмі-

ністрації Михайло Сташків, голова райради Віктор Шепета, 
а також разом із начальником відділу культури, туризму, на-
ціональностей та релігій РДА Галиною Чайківською вручили 
подячні грамоти депутату обласної ради, меценату Василеві 
Градовому, настоятелям церков і костелу села – отцям Васи-
леві Лехняку (УГКЦ), Богданові Єдинаку (УПЦ КП), ксьондзу 
Мар`яну Попеляру (РКЦ),  Косівському сільському голові Ан-
дрієві Бідочку, депутату райради Надії Задорожній, директору 
Косівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Любові Петрів, директору Косів-
ського СБК Петрові Пісяку, художньому керівникові СБК Андрі-
єві Пісяку, місцевим майстрам прикладного мистецтва Марії 
Письменній, Петрові Пісяку та багатьом мистецьким талантам 
Чортківщини. Такі ж почесні грамоти було вручено воїнам-за-

хисникам, котрі є учасниками АТО, косівчанам Петрові Бідочку, 
Андрію Скорому, Михайлові Якимишину.

Ведуча урочистостей Олександра Кашуба закликала при-
сутніх хвилиною мовчання віддати шану тим, хто ціною свого 
життя виборював незалежність нашої держави протягом усієї 
її історії.

Потужне концертне дійство, підготовлене районним будин-
ком культури (директор – Йосипа Овод) спільно зі сільським 
закладом культури (директор – Петро Пісяк), мали змогу пе-
реглянути місцеві мешканці та гості Косова. Свої співочі, тан-
цювальні, художнього читання таланти щедро дарували діячі 
культури та їхні вихованці.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

За святу, умиту кров`ю землю духу велети постали до борні, 
Щоби Україна не померла, піднімали мій народ з колін. 

Щоб дзвеніла мова солов`їна, щоби пісня, мов ріка лилась, 
Щоб моя соборна Україна в єдності і славі збереглась

7 лютого, у неділю, в Косівському будинку культури 
відбулися урочистості з нагоди відзначення 97-ї 

річниці Дня Соборності України та 98-ї річниці битви 
під Крутами. Слова місцевої поетеси – керуючого 

справами виконавчого апарату районної ради Тетяни 
Яблонь, винесені у заголовок публікації, є ніби 

квінтесенцією, тим, що передає усю значимість цих 
двох дат для становлення нашої держави.  
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Генерація

В неї сяяли очі 
Ти їй квіти під ноги – оберемками. 
                                          Улюблені маки,
Без гірких порівнянь із колишніми: 
                                             краща чи гірша.
Ти їй небо на плечі, без уваги на всі зодіаки,
А вона ж не читала жодного твого вірша. 

Десь від подруги чула, що ти пишеш. 
                                            Словом, поет,
Лікар душ чи митець, як красиво. 
                             В неї ж очі сяють. 
Всього лиш.
Ти шаблонно всміхався 
               зі шпальт найновіших газет,
Що ти робиш так близько із нею: 
                                 цукруєш любов’ю 
                                                   чи солиш?

А вона божеволіла, коли ти забував 
                                    на полиці свої ключі,
Бо поети приходять до Музи спонтанно 
                                     і йдуть без істерик.
Ти вимолюєш дозу натхнення в тієї, 
                  що сьогодні спить на плечі,
Завтра буде хтось інший. 
А в неї залишиться порваний 
                                           криком скверик.

Вона вміла 
           чіплятися 
поглядом аж, 
   здавалося, 
       за хребет,
Ти знаходив в ній 
 щось неземне 
 і знаходив 
         для неї ночі.
Так, вона 
       не пишалась
дешевими 
   віршами і тим, 
що з нею – поет. 
Їй цілком вистачало 
пом’ятих маків. 
А… Ще в неї 
          сяяли очі.

***
Бо моя любов не втискається в алгоритми,
Моє прагнення тебе відчуття 
                      до шаленства велике.
Я хочу перетанцювати 
                 усі твої серцеві ритми,
Я хочу переспівати 
                      усі твої дихальні крики.

Бо мій сум за тобою густий, 
                              як домашнє масло,
І липкий, як варення, що клеїть 
                                волосся до пальців.
Кожен погляд твій, 
                  як окреме важливе гасло, 
Ти мені, як вино для грузинів, 
                       як рис для китайців.

Я скуплю вітаміни 
                   в усіх місцевих аптеках
І влаштую нарешті своїм ламким нігтям 
                                            свято.
Мені мало тебе у пейзажах, 
                 світлинах і картотеках,
Мені мало тебе навіть там, де багато.

Птахи твого дихання
Хай твій аромат передгрозового повітря
                          тече крізь шпарини
І перетискує шарфом шиї 
                          моїх нічних чорнил.
Голос нехай ховається страусом 
                        в мої виніжені терцини,
Пам’ятай, в нас на двох – 
                     лише одна пара крил.

Хай птахи твого дихання зриваються 
                                   потоком міграцій,
Не розплетеним локоном хмар, 
                             синявою глибокою…
І лягають у мене на випрану
                             постіль алітерацій,
Які створюють фоновий шум 
                            міжкімнатного спокою.

***
тепер твоє повітря 
                       ковтатиму менше 
не хочу втратити твого 
             солодкого смаку 
обережно щоби зненацька 
                                     не втекли 
метелики що живуть собі в грудях 
буду думати інколи про тебе

***
симфонія яка душить тебе 
що подумають інші про нас 
має турбувати найменше 
бо ми завжди для когось 
будемо неідеальні 
шукатимуть наші спільні гріхи 
думатимуть краще нам не бути разом 
бо ми два мінуси серед сотні плюсів 
закриємо очі від всіх проклятих 
у нашому світі що побудували самі 
там де тепло щиро без зайвих слів 
триматимемось міцно за руки

*** 
в нас виробляється спільний запах 
ми настільки відкриті одне одному 
що заплелись в одну цілу сукупність 
най весь світ тепер терпляче чекає 
поки ми насолоджуємось чаєм

***
турбуюсь про стан вчорашнього безсилля 
здогадуюсь хто у цьому винен 
дівчинко вітер більше не колише наші обійми 
ми старіємо як пожовклі сторінки книг 
час оминає всі негаразди лише чомусь не нас

У неділю – День святого Валентина. Молодь зараз, та й, чого гріха таїти, старше покоління також, масово відзначають це свято закоханих. 
Є й такі, хто негативно ставиться до широко розрекламованого Дня любові. Зрештою, це справа індивідуальна. Бо те, що спостерігаємо 

тепер у зв’язку із цим святом, – це ніби втілення успішного комерційного проекту з продажу валентинок, м`яких іграшок, цукерок. Але ж почуття 
одне до одного виражаються не в цьому, правда ж? Кохання – це не красиві слова, дорогі подарунки (чи не тільки це), а, насамперед, вчинки.  

Та й, зрештою, не лише протягом 14 лютого слід проявляти свою любов до особи, яка тобі симпатична, еге ж? 

Євген ГАВРИЛИШИН: 
– Наше життя полягає в любові. 

Воно починається з любові до матері, 

продовжується любов’ю до коханої 
людини, дітей, справи, якій присвя-
тив себе, і закінчується любов’ю до 
самого життя.

Рецепт міцних відносин відомий 
вже давно, ще з часів Воплочення 
Христа, він будується на фунда-
менті любові, саме на такій, про яку 
пише апостол Павло – 1 Кор.13, 4-7: 
«Любов довготерпить, любов мило-
сердствує, не заздрить, любов не 
величається, не надимається, не по-
водиться нечемно, не шукає тільки 
свого, не рветься до гніву, не думає 
лихого, не радіє з неправди, але ті-
шиться правдою, усе зносить, вірить 
у все, сподівається всього, усе тер-
пить!».

У сучасних стосунках між чолові-
ком і жінкою простежується елемен-
тарна думка: любов неможливо ні 
купити, ні продати, вона не видаєть-

ся під час вручення атестатів, у тому 
числі й свідоцтва про шлюб. Ніяка 
довідка з найавторитетнішою печат-
кою для неї не дійсна. Вона народжу-
ється сама і вічність її вимірюється 
лише тривалістю життя люблячого. 
Чоловік і дружина покликані допо-
внювати одне одного, площина лю-
бові між подружжям розширюється 
тоді, коли вона заповнена молитвою-
вдячністю двох (народжуються гарні 
діти, творяться великі справи і ні на 
мить не зникає бажання жити). 

І лише егоїзм, жадібність, недові-
ра, заздрість… можуть знівелювати 
це велике почуття, бо приймання грі-
ха відкидає благословення Господа. 
Тобто, наявність гріха є протиріччям 
та відсутністю Любові. А Любов у всій 
своїй повноті – це Господь.

Поділитися рецептом міцних відносин, якими, на його погляд, 
мають бути взаємини чоловіка й жінки, ми попросили отця Євгена Гаврилишина, 

молодого священика, пароха церкви Усіх Святих Українського Народу. 
Неодноразово спостерігаючи за стосунками отця Євгена та його дружини, вихованням 

чотирьох їхніх діток, напрошується висновок: скарб цієї сім`ї  не у спільно прожитих роках, 
а у багатстві почуттів.

Задля створення позитивного настрою на усі вихідні – саме для вас добірка віршів від двох наших земляків – дівчини й хлопця – на вічну тему кохання. 
Юля Фінковська навчається у Луцькому університеті на факультеті журналістики. Якраз перед новим роком побачила світ її третя вже за рахунком 

збірка «Спеції». Як каже Юля, вона отримала змогу її видати як золота призерка обласного волинського конкурсу «Неповторність». Усі вірші про кохання 
молодої авторки можна назвати поетичними любовними історіями двох. У Ярослава Гуменюка спостерігаємо інше: через поетичне слово хлопець 

передає свої почуття, і то таким чином, ніби змушуючи читача переживати їх разом із ним. Ярослав закінчив філологічний факультет Тернопільського 
педуніверситету. Зі збіркою віршів місцевих поетів, серед яких були й твори цього автора, «Квадро» ми знайомили вас декілька років тому. Зараз його 

можна зустріти у кав`ярні «Нептун», своєрідному мистецькому клубі для чортківчан, котрі полюбляють поезію. 

Ведуча сторінки Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.35 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.25 Д/с «Клуб пригод» 
09.55 Д/с «Мости мiж свiтами» 
10.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
Естафета 4х6 км. Жiнки 
12.35 Зроблено в Європi 
13.15 Вiкно в Америку 
14.15 Мультфiльми 
15.00 Х/ф «Атентат. Осiннє 
вбивство в Мюнхенi» 
16.55 Книга ua 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Д/ф «Нiмецькi вояки 
в Косово» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Щоденник II зимових 
Юнацьких Олiмпiйських iгор 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50, 12.30 «Мiняю 
жiнку-8» 
14.00, 14.55 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» (1) 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-2» (1) 
20.30 «Секретні матеріали-2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» (1) 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Шалено 
закоханий» (1) 
11.20, 12.25 Х/ф «Бiдна Liz» (2) 
13.35, 14.20 «Судовi справи» 
15.05, 16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Запитайте у 
осенi» 
22.25 Т/с «Мiсто мрiї» (3) 
00.40 Х/ф «Iншi 48 годин» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 15.15 «Iз нашої вiдеотеки» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.40, 18.30 «Не перший 
погляд» 
13.15 «Загубленi у часi» 
13.30 «Мамина школа» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.30 «Подорожнi замальовки» 
16.10 «Маленька перерва» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
18.00 «Золота провiнцiя» 
19.30 «Вивчаємо 
англiйську разом» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма «Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
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18 лютого. Тривалість дня – 10.15. Схід – 7.05. Захід – 17.20. Іменини святкують Макарій, Олександра, Феодосій

16 лютого, вівторок 17 лютого, середа 18 лютого, 15 лютого, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 ДебатиPRO 
11.30 РЕ:ФОРМА 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Мультфiльми 
15.00 На гостину до Iвана 
Поповича 
15.55 Гра долi 
16.25 Д/ф «Гайдамацьким 
шляхом» 
16.55 Д/ф «Подорожуймо 
Литвою» 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Щоденник II зимових 
Юнацьких Олiмпiйських iгор 

 
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 8» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» (1) 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-2» (1) 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» (1) 
22.00 «Одруження наослiп-2» 
00.00 Х/ф «Жандарм 
жениться» (1) 

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте у осенi» 
13.35, 14.25 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Мiсто мрiї» (3) 
00.55 Х/ф «Вiд заходу до 
свiтанку 3. Донька ката» (3) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «День - як мить» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40, 18.30 «Не перший 
погляд» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Будьте здоровi» 
14.30 «Європа очима 
українця» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «Дiм.Сад.Город» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 Д/ф «Патрiрх».ч.2 
18.00 «Arte, viva!» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Програма 
«Євромакс» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 «Ми-українцi», В.Дунець 
14.00 Х/ф «Братство» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Загнаний» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Секретний фронт 
11.55, 13.20 Т/с «Розвiдники. 
Останнiй бiй» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Незаконне 
втручання» (2) 
16.30 Патруль. 
Самооборона 
16.50 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Д\ф «Дебальцеве» 
21.25 Т/с «Син батька 
народiв» (2) 
23.20 Х/ф «Спiвучасник» (2) 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде добре!» 
09.05 «Зiркове життями» 
10.00 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв» 
12.35 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
19.55, 22.45 «МастерШеф. 
Дiти-5» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.12 Т/с «Друзi» 
12.05 Т/с «Молодята» 
16.50 Аферисти в мережах
18.00 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.20 Х/ф «Жало» 
22.05 Т/с «Гра Престолiв» (3) 
00.15 Україна чудес 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.20 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.45 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15 Т/с «Весна в груднi» (2) 
15.30 Глядач як свiдок 
17.00 Агенти 
справедливостi 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА «Рому» - «Реал» 
23.50 Подiї дня 
00.10 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.35, 16.30 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00, 18.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п 
«Гнiв планети» 
10.15, 00.20 Д/ф «Зброя 
майбутнього 2» 
11.10 Х/ф «Викрадення» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями « 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
16.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор 7,62» 
21.20 Х/ф 
«Чорна дiра» (2) 
01.15 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт» (2-й сезон) (2) 
02.05 Х/ф «Камiнна 
душа»» 
03.50 Х/ф 
«Чорна долина» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Мости мiж 
свiтами» 
10.40 Вiкно в Америку 
11.30 Вiйна i мир 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Мультфiльми 
14.30 Спогади 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
16.15 Свiтло 
16.55 Д/ф «Духовна варта. 
Священики на Майданi» 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.25 Т/с «Мафiоза» 
20.25 Д/ф «Албанськi жiнки 
за власне майбутнє» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 5 баксiв.net 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.20 Щоденник II зимових 
Юнацьких Олiмпiйських iгор 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку-8» 
13.50 «Сiмейнi мелодрами-6» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами-5» 
15.50 Т/с «Торговий центр» (1) 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-2» (1) 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» (1) 
22.00, 23.30 «Право на 
владу-2016» 

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте у осенi» 
13.35, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Мiсто мрiї» (3) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вони прославили 
наш край» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.40, 18.00 «Не перший погляд» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «На часi» 
14.30 «Arte, viva!» 
15.15 «Фабрика iдей» 
15.30 «Почерк долi» 
16.00 «ПрофStyle» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Сумщина 
IHKOGNITA» 
17.45 «Степовики» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00 Т/с «Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Формула 
здоров’я» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 
13.00 «Ми-українцi», В.Дунець 
14.00 Х/ф «Братство» 
17.30 Програма «Музичнi 

09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Дiти-шпигуни» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Iржавий алюмiнiй» (2) 

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Труба мiстера 
Сосиски 
11.05 Без гальм! 
11.40 М i Ж 
12.00, 13.20 Дивитись усiм! 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15, 16.20 Х/ф «Грифон» 
16.35 Х/ф «Обладунки 
Бога-3. Мiсiя Зодiак» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.10 Х/ф «Залягти на дно 
в Брюгге» (3) 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде добре!» 
08.45 Х/ф «Вам i не 
снилося»(1) 
10.20 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв» 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
19.55, 01.10 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi 9» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Т/с «Друзi» 
10.50, 12.10 Суперiнтуїцiя 
13.30 Х/ф «50 перших 
поцiлункiв» 
15.25 Х/ф «Охоронець» 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
22.05 Страстi за ревiзором 
00.10 Х/ф «Клятва» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
11.20 Реальна 
мiстика 
13.20, 15.30 Т/с «Iлюзiя 
щастя» (2) 
18.00 Т/с 
«Не зарiкайся» (2) 
21.00 Х/ф «Один раз i 
назавжди» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф 
«Кiнг Конг» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 14.00 «Облом.UA.» 
07.55 «Вайпаут» 
10.00, 00.20 Д/п «Помста 
природи» 
13.00 Top Gear 
14.35 «Вiдеобiмба» 
15.00 Х/ф 
«Казино» (2) 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
19.20 «Українськi 
сенсацiї» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями « 
21.20 Х/ф «Гвардiйцi 
короля» 
01.20 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт» (2-й сезон) (2) 
02.10 Х/ф 
«Двiйник» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.35 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/с «Мости мiж 
свiтами» 
10.45 Чоловiчий клуб. Спорт 
12.10 Перша студiя 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хочу бути 
14.15 Мультфiльми 
15.05 Фольк-music 
16.10 Путiвник прочанина 
16.35 Подорожнi 
17.35 Суспiльний 
унiверситет 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRО. Новий 
сезон 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку-8» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» (1) 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-2» (1) 
20.30 «Секретні матеріали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Хазяйка» (1) 
22.00 «Чотири весiлля-5» 
00.00 Х/ф «Жандарм у 
Нью-Йорку» (1) 

ІНТЕР
06.10, 12.45 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Спитайте 
в осенi» 
13.35, 14.20 «Судовi справи» 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Запитайте у 
осенi» 
22.50 Т/с «Мiсто мрiї» 
00.50 Х/ф «Той, що худне» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Золота провiнцiя» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Кулiнарiя вiд Андрiя» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.40, 17.35 «Не перший 
погляд» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
14.00 Д/ф «Патрiрх» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.15 «Вони прославили 
наш край» 
15.45 «Енергоманiя» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «День - як мить» 
18.15 «Моя улюблена 
робота» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Сiльський 
календар» 
08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 

11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Лiкарська 
справа в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Порiг» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Програма 
«Євромакс» 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Абсолютне 
вторгнення» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Секретний фронт 
11.45, 13.05 Т/с «Розвiдники. 
Останнiй бiй» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Х/ф «Затяжний 
пострiл» (2) 
15.35, 16.15 Патруль. 
Самооборона 
16.50 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Т/с «Син батька 
народiв» (2) 
23.15 Х/ф «Незаконне 
втручання» (2) 

СТБ
06.35, 16.00 «Все буде добре!» 
08.20 «Зiркове життями» 
10.10 «Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв» 
12.45 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома»(1) 
19.55, 22.45 «Врятуйте 
нашу сiм’ю-5» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids Time 
06.02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.22 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом» 
16.55 Аферисти в мережах
18.00 Абзац! 
19.00 Половинки 
21.10 Х/ф «Цунамi» (2) 
23.05 Т/с «Гра Престолiв» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.20 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15 Т/с «Весна в груднi» (2) 
15.30 Глядач як свiдок 
17.00 Агенти 
справедливостi 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА «ПСЖ» - 
«Челсi» 
23.50 Подiї дня 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.35, 16.30 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор» 
09.00, 18.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п 
«Гнiв планети» 
10.15, 00.20 Д/ф «Зброя 
майбутнього-2» 
11.10 Х/ф «Гвардiйцi 
короля» 
13.00, 20.20 Т/с 
«Мисливцi за релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
16.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
21.20 Х/ф «Викрадення» (2) 
01.15 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт» (2-й сезон) (2) 
02.05 Х/ф «Чотири листи 
фанери» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.25, 18.55 Про головне 
09.50 Д/ф «Траєкторiя 
свободи» 
10.50 Чоловiчий клуб 
11.40 Дорога до Рiо-2016 
12.00 Вересень 
12.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.55 Мультфiльми 
14.15 Театральнi сезони 
14.55 Вiра. Надiя. Любов 
15.50 Д/ф «Довженко в огнi» 
17.05 Д/ф «Майдан. Викриття» 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 INTERMARIUM 
20.30 План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 9» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами-5» 
15.50 Т/с «Торговий центр» (1) 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» (1) 
20.20 «Вечiрнiй Київ 2015» 
22.45 «Свiтське життя» 
23.45 Х/ф «Зозуля» (2) 

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Запитайте у осенi» 
13.35 «Судовi справи» 
14.20 Судовi справи 
15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Iгри розуму» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00, 18.30 «Не перший 
погляд» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.45 «Тема дня» 
13.30 «Що робити?» 
15.30 «Сторiнками iсторiї» 
16.15 «Чудесний канал» 
18.00 «Arte, viva!» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Зустрiч з Наталею 
Земною 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Неповторна природа» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 

12.40, 20.40 Програма 
«Лiкарська справа в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Моя мама - 
шпигунка» 
17.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Сiльський 
календар» 
21.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Оператор» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Секретний фронт 
11.50, 13.10 Т/с 
«Розвiдники. Останнiй 
бiй» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Корупцiонер» (2) 
16.30 Патруль. 
Самооборона 
16.50 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Т/с «Син батька 
народiв» (2) 
23.15 Х/ф «Фортеця-2. 
Повернення» (3) 

СТБ
08.00 Х/ф «Спокута»(1) 
09.50 Х/ф «Наречений»(2) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
20.05 Х/ф «Сильна слаба жiнка»(2) 
22.35 Х/ф «Остання роль Рiти»(2) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.47 Половинки 
09.00 Серця трьох 
18.00 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.20 Х/ф «Анаконда: 
Полювання за проклятою 
орхiдеєю» (2) 
22.15 Т/с «Гра Престолiв» (3) 
00.20 Х/ф «Анаконда 3» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.20 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15, 05.30 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15 Т/с «Весна в груднi» (2) 
15.30 Глядач як свiдок 
17.00 Агенти 
справедливостi 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
21.00, 23.30 Т/с «Сонячне 
затемнення» 
23.00 Подiї дня 

2+2
06.35, 15.35, 16.30 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 18.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/ф «Знищенi за мить» 
10.15 Д/ф «Зброя 
майбутнього-2» 
11.10 Х/ф «Дракони i 
пiдземелля» 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
16.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 Х/ф 
«Кiкбоксер-2» (2) 
21.10 Х/ф «Бейтаун поза 
законом» (2) 
23.05 Х/ф «28 тижнiв 
потому» (2) 
01.00 Т/с «Зоряна брама. 
Всесвiт» (2-й сезон) (2) 
01.55 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

УТ-1 
06.00 Пiдсумки 
06.25 У просторi буття 
07.00, 23.30 Вiд першої 
особи 
08.20 Вертикаль влади 
09.20 Д/ф «Все палає» 
10.45 Д/ф «Український 
аргумент» 
12.00 Загальнонаціональна 
хвилина мовчанння 
12.05 Вавiлон’13. Свобода. 
Гiднiсть. Братерство 
13.15, 18.30 Новини. Спецвипуск 
13.45 Х/ф «Атака на Перл 
Харбор» 
16.40 Вавiлон’13. 
Generation Maidan 
18.50 ДЕНЬ ГЕРОЇВ 
НЕБЕСНОЇ СОТНI 
21.00 Новини 
21.30 Документальний 
фiльм 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
09.15 «Грошi» 
10.40, 19.30 ТСН
11.30 Т/с «Хазяйка» 
15.45 Х/ф «Трава пiд снiгом» (1) 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 Х/ф «Голоднi iгри. 
Переспiвниця» (2) 
23.30 Х/ф «Ворог держави» (2) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
06.55 Х/ф «Iгри розуму» (1) 
09.20 Х/ф «Десять 
негренят» (1) 
12.00 «Хвилина мовчання» 
12.10 Т/с «Коли на пiвдень 
вiдлетять журавлi» (1) 
15.50 Т/с «Острiв 
непотрiбних людей» (2) 
20.30 Х/ф «Фото на 
документи» (1) 
22.25 Х/ф «Егоїст» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Легенди Запорiжжя» 
10.35 «Музеями 
Тернопiлля» 
10.50, 18.00 Пам’ятi Героїв 
Небесної Сотнi 
11.00 «Закохана у небо» 
11.30 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.40, 17.30 «Не перший 
погляд» 
13.00 «Краєзнавча подорож» 
13.30 «На часi» 
14.50 Д/ф «Тарас 
Шевченко.»Заповiт» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
16.50 «Пiснi нашого 
краю» 
17.15 «7 природнiх чудес 
України» 
18.10 Д/ф 
«I Слово було Бог...» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «У країнi гурманiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Небилицi про 
Iвана» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Зустрiч з Наталею 
Земною 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Програма «Щоденник 
для батькiв» 

12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Сяюча 
молодь» 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Хлопчиська є хлопчиська» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 «Onuka», концерт 
у Києвi 
21.30 Програма 
«Євромакс» 
22.00 Х/ф «Джiа» (2) 

ICTV
09.30 Д\ф «Чорнi тiнi 
Майдану» 
10.30 Д\ф «Дебальцеве» 
11.25 Антизомбi 
12.20, 13.00 Дiстало! 
12.45 Факти. День 
13.20 Громадянська 
оборона 
14.15 Iнсайдер 
15.15 Х/ф «Корупцiонер» (2) 
17.15 Х/ф «Широко 
крокуючи» (2) 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф БОНДIАНА: 
«007: Координати 
«Скайфолл» (2) 
22.45 Х/ф «Не брати 
живим» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.10 Х/ф «Сильна слаба 
жiнка»(2) 
12.05 Х/ф «Остання роль 
Рiти»(2) 
14.20 «МастерШеф. 
Дiти-5» 
19.00 Х/ф «Вийшов їжачок 
iз туману»(1) 
23.20 Х/ф «Дружина за 
контрактом»(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.05 Аферисти 
в мережах 
10.00 Ревiзор 
13.10 Страстi за ревiзором 
15.15 Х/ф «Останнiй день» 
19.00 Х/ф «Пiсля нашої 
ери» (2) 
21.00 Х/ф «Ерагон» 
23.00 Т/с «Гра Престолiв» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 02.20 
Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.00 Кулiнарна Академiя 
Олексiя Суханова 
10.00, 22.30 Т/с «Берег 
надiї» (2) 
14.00, 15.20 Т/с «Сонячне 
затемнення» 
18.00, 19.40 Т/с «Батько-
одинак» (2) 
03.00 Реальна мiстика 
05.30 Агенти 
справедливостi 

2+2
06.00 Мультфільми 
07.05, 00.10 «Хоробрi 
серця» 
08.00 Х/ф «Дракони i 
пiдземелля» 
10.00 Т/с «Дюна» (2) 
15.40, 22.50 Т/с «МЕК 8» 
(2) 
17.00, 01.05 «Люстратор. 
Спецпроект. 
Розслiдування розстрiлу 
Майдану» 
19.00 Т/с 
«Перевiзник 2» (2) 
02.50 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1 
07.30 Золотий гусак 
07.50 Свiт on line 
08.15 Смакота 
08.40 Тепло.Ua 
09.15 Гра долi 
09.50 Мистецькi iсторiї 
10.25 Спогади 
10.50 Твiй дiм 
11.35 Д/с «Смачнi 
подорожi» 
13.10 Фольк-music 
14.20, 16.45 XX Мiжнародний 
турнiр з боротьби 
16.10 Чоловiчий клуб 
18.25 Дорога до Рiо-2016 
19.00, 22.20 Нацiональний 
вiдбiр на ПКЄ 2016. Фiнал 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
23.15 Концерт-реквiєм 

1+1
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i 
ведмiдь» (1) 
10.05 ТСН 
11.00, 12.00 «Свiт 
навиворiт-2: Iндiя» 
12.55, 14.00 «Свiт 
навиворiт-5: Iндонезiя» 
15.05 «Одруження наослiп-2» 
16.20 «Чотири весiлля-5» 
17.30 «Мультибарбара» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Зимовий 
вальс» (2) 
00.50 Д/ф «Сильнiше, нiж 
зброя» (1) 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг 2016» 
12.00 Х/ф «Егоїст» (2) 
13.55 Х/ф «Фото на 
документи» (1) 
15.50 Т/с «Острiв 
непотрiбних людей» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.40 Т/с «Коли на пiвдень 
вiдлетять журавлi» (1) 
01.40 Х/ф «Звуки шуму» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.15 «Учнiвський щоденник» 
11.30 «У країнi Мультляндiї» 
12.40, 18.30 «Не перший 
погляд» 
13.00 «Поклик таланту» 
14.30 «У країнi гурманiв» 
15.15, 17.00 «Ми - 
українцi». Концерт В.Дунця 
16.15 «Чудесний канал» 
16.45 «Казки запорозькi вiд 
Санька Сита» 
18.00 «Назбиране» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
21.55 «Духовнi скарби 
України» 
22.20 «Наодинцi з усiма» 

TV-4
06.00 Х/ф «Небилицi про Iвана» 
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної 
Святої Лiтургiї з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 

12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Хлопчиська є хлопчиська» 
13.30 Дитяча програма «Чарiвний 
ключик» 
14.00 Програма «Погляд зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 Зустрiч з Наталею Земною 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Новокаїн» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.05 Зiрка YouTube 
10.10 Дивитись усiм! 
11.40 Без гальм 
12.20 М i Ж 
12.45 Факти. День 
13.00 Труба мiстера 
Сосиски 
13.50 Х/ф «Не брати 
живим» (2) 
15.50 Х/ф БОНДIАНА: 
«007: Координати 
«Скайфолл» (2) 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Троя» (2) 
23.20 Х/ф «Легiон» (3) 

СТБ
08.50 «Все буде смачно!» 
09.50 «Караоке на Майданi» 
10.45 Х/ф «Вийшов їжачок 
iз туману»(1) 
15.00, 22.35 «Я соромлюсь 
свого тiла-3» 
17.00, 01.35 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
19.00 «Євробачення-2016» 
20.55 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
21.45 «Євробачення-2016 
Пiдсумки голосування» 
00.05 «Детектор брехні-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.57 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
14.10 Х/ф «Анаконда» (2) 
15.55 Х/ф «Анаконда: 
Полювання за проклятою 
орхiдеєю» (2) 
17.45 Х/ф «Ерагон» 
19.50 Х/ф «Елiзiум: Рай не 
на Землi» (2) 
22.00 Х/ф «Оселя зла-4» (3) 
23.55 Х/ф «Оселя зла-5» (3) 
01.50 Х/ф «Жало» 

ТРК «УКРАїНА»
09.45 Т/с «Весна в груднi» (2) 
17.00, 20.00 Т/с 
«Дочекатися кохання» (2) 
19.00, 06.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
21.50 Х/ф «Один раз i 
назавжди» (2) 
23.45 Т/с «Не зарiкайся» 

2+2
09.00 Бушидо 
10.00 «Легенди 
кiкбоксингу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 Т/с «Перевiзник-2» (2) 
18.40 Х/ф «Американець» (2) 
20.40 Х/ф «Закон 
доблестi» (2) 
22.40 Х/ф «28 тижнiв 
потому» (2) 
00.40 Х/ф 
«Бейтаун поза 
законом» (2) 
02.20 Х/ф 
«Москаль-чарiвник»

ОВЕН (21.03-20.04)
Бажано розподілити час так, 

щоб ви змогли не лише плідно 
працювати, але і як слід відпо-
чивати. Правильне планування 
дозволить все встигнути. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Підвищення свого профе-

сійного рівня дозволить про-
сунутися кар’єрними сходами. 
Бажано більше часу працюва-
ти на самоті. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
У вас буде чимало робо-

ти, однак вона принесе гар-
ний прибуток. Так що можна 
трохи напружитися, зате вам 
удасться заробити гроші. 

РАК (22.06-23.07)
Для того, щоб не упустити 

важливий шанс, вам необхід-
но проявити ініціативу. Поста-
райтеся поводитися коректно 
з друзями та партнерами. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Надходить сприятливий 

час для реалізації давніх 
планів і проектів. Гарний 
момент для ремонту квар-
тири, покупки меблів або 
автомобіля. 

ДІВА (24.08-23.09)
Будьте гранично обереж-

ні, розміряйте свої сили та 
можливості. Не обіцяйте того, 
чого не зможете виконати. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Нові знайомства і кон-

такти згодом можуть ви-
явитися надзвичайно 
корисними. Гарний час 
для того, щоб перемінити 
напрямок руху кар’єрними 
сходами.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Досить сприятливий 

період. Постарайтеся про-
явити гнучкість і вміння 

динамічно налаштовува-
тися  на нову обстановку. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви можете зіткнутися 

з бюрократичними про-
блемами, не приймайте 
це за поразку. Терпіння та 
завзятість дозволять до-
могтися результату. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
У справах імовірний 

успіх, але постарайтеся не 

дати спокусам заволодіти 
вами. Просування службо-
вими сходами буде багато 
в чому залежати лише від 
вас.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На роботі вам буде 

важко зосередитися. Але 
почне мучити бажання 
бурхливої діяльності, так 
що ви багато чого встиг-
нете. Вихідні сприятливі 

для відпочинку в компанії 
друзів. 

РИБИ (20.02-20.03)
Навколишні почнуть ро-

зуміти, чого ви насправді 
вартуєте, не розчаруйте 
їх. Більшість побоювань 
виявиться необґрунто-
ваною, але деякі будуть 
справедливими. Можуть 
відбутися довгоочікувані 
втішні події.

делiкатеси» 
18.00 Зустрiч з Наталею 
Земною 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Прямий єфiр з 
Анатолiєм Гриценко 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Крихiтка 
Гонолулу» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Секретний фронт 
11.45, 13.20 Т/с «Розвiдники. 
Останнiй бiй» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «Спiвучасник» (2) 
16.30 Патруль. 
Самооборона 
16.50 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Син батька 
народiв» (2) 
23.25 Х/ф «Безмежний 
обрiй» (2) 

СТБ
06.35, 16.00 «Все буде добре!» 
08.25 «Зiркове життями» 
09.20 «Врятуйте нашу 
сiм’ю-5» 
12.40 «МастерШеф» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
19.55, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла-3» 
00.25 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом» 
17.00 Аферисти в мережах 
18.00, 02.15 Абзац! 
19.00 Звичка женитися 
20.55 Х/ф «Анаконда» (2) 
22.40 Т/с «Гра Престолiв» (3) 
00.45 Україна чудес 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.20 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.10, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.15 Т/с «Весна в груднi» (2) 
15.30 Глядач як свiдок 
17.00 Агенти справедливостi 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
21.50 Футбол. Лiга 
Європи УЄФА «Шахтар» - 
«Шальке» 
00.00 Подiї дня 

2+2
06.35, 15.35, 16.30 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 16.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00, 18.10, 19.20 
«Секретнi матерiали» 
09.20 Д/ф «Знищенi за мить» 
10.15, 00.20 Д/ф «Зброя 
майбутнього-2» 
11.10 Х/ф «Чорна дiра» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (1 сезон) 
16.00 «Вiдеобiмба» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
21.20 Х/ф 
«Кiкбоксер-2» (2) 
01.15 Т/с 
«Зоряна брама. Всесвiт» 
(2-й сезон) (2) 
02.05 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 



Загальний результат визначався за сумою двоборства. У під-
сумку переможцем турніру стала збірна Тернопільського місько-
го відділу, почесне друге місце – у представників Чортківського 
районного відділу, «бронзу» здобула команда з Лановеччини.

Серед чортківчан найбільше відзначилися: у ваговій кате-
горії до 68 кг – Руслан Шушко, перше місце;  до 95 кг – Ві-
ктор Галайда, друге місце; понад 95 кг – Володимир Овсяник, 
друге місце. 

На знімку (зліва направо): команда Чотртківського ра-
йонного відділу ДСНС у Тернопільській області – Василь 
Дмитрів, Володимир Овсяник, Віктор Галайда, Іван Хрис-
тинюк, низ Руслан Шушко, Ярослав Сміхун.

Чимало вболівальників зібралося того дня 
у міському спорткомплексі «Економіст», аби 
побачити красиву гру у виконанні своїх ко-
манд. І їхні сподівання не забарилися.

У першому півфінальному матчі зійшлися 
аматори з Горішньої Вигнанки і юна чортків-
ська команда «Рух», кістяк якої складають 
17-18 річні гравці. Лише в упертій боротьбі 
молодість взяла верх – 4:3. Напевне, най-
більш очікуваною і цікавою зустріччю того 
дня (якщо не брати до уваги її рахунок) 
вийшов двобій минулорічного футзально-
го чемпіона – чортківського «Майдану», в 
складі якого були помічені майстри, котрі 
свого часу захищали кольори чортківського 
«Кристала», і не менш висококласної ягіль-
ницької команди, що двічі поспіль виборю-
вала золоті нагороди футбольної першості 
Чортківщини. Перемогу з рахунком 6:2 свят-

кували сільські футболісти, які й простелили 
собі дорогу у фінал. Невдахи півфінальних 
зустрічей виборювали бронзові нагороди у 
матчі за третє місце. З хокейним рахунком 
10:6 перемогу здобули чортківчани. А ось 
у фіналі, де зійшлися Ягільниця і чортків-
ський «Рух», останнім дещо забракло сил і 
майстерності – 4:1 і красень-кубок та золоті 
медалі першості з рук міського голови Во-
лодимира Шматька та начальника РЦФЗН 
«Спорт для всіх» Віктора Нагірного дістався 
капітану ягільничан  Юрію Побуринному. Ме-
далі різного ґатунку та почесні грамоти були 
вручені усім учасникам фінального раунду 
районної першості.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ,
фото автора

На знімку: переможець районної першо-
сті з футзалу-2016 – команда с. Ягільниця.     
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Першість

У районі – новий футзальний чемпіон
Упродовж більше двох місяців тривала районна першість з футзалу, участь у якій взяло двадцять команд Чортківщини. 

Минулої неділі відбулися фінальні ігри, за якими й визначився переможець – як і у великому футболі в минулорічній першості, 
ним стала ягільницька команда, підтвердивши своє високе реноме й у грі в закритому приміщенні на паркеті.

Гирьовики

Срібне досягнення чортківських 
«еменесників»

Нещодавно у Тернополі відбувся турнір з гирьового спорту серед структурних підрозділів 
Управління ДСНС України в Тернопільській області. У ньому взяли участь 19 команд із усіх районів нашої 

області. Більше 120 учасників спортивних перегонів продемонстрували свою силу в ривку та поштовху гирі 
вагою 32 кілограми.

Волейбол

Цьогорічні змагання, як всі попередні (а це 
вже 13-й за ліком турнір), були не менш за-
хопливими, професійними та по-спортивному 
емоційними і цікавими. Свято волейболу зі-
брало понад 80 учасників, серед яких: 2 ко-
манди нашої спортивної школи, команда Чорт-
ківського гуманітарного педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського, ДЮСШ із міст Івано-Фран-
ківська, Кам`янця-Подільського та Голоскова 
Летичівського району, що на Хмельниччині.

З вітальним словом відкрив турнір дирек-
тор Чортківської РК ДЮСШ В.Градовий. Та-
кож привітав учасників змагань, подарував-
ши волейбольного м’яча вихованцям нашої 
спортшколи, голова райдержадміністрації 
М.Сташків. Серед запрошених гостей були за-
ступник голови райдержадміністрації І.Віват, 
міський голова В.Шматько, начальник відділу 

молоді і спорту РДА О.Галущак, колеги-трене-
ри, що працювали з Романюком А.Й. у спор-
тивній школі та грали за команду Чортківсько-
го району – В.Большаков, 
П.Михайляк, Й.Провальний, 
М.Довгань (також подарував 
для школи м’яча), І.Веретик, 
С.Шевчук. Оплесками вітали 
учасники змагань також і ме-
ценатів та спонсорів, котрі у 
цей складний час не байдужі 
до розвитку дитячого спорту 
– П.Сандуляка, Є.Гевка та 
М.Бровка.

Протягом двох днів три-
вали захоплюючі змагання. 
На високому, навіть можна 
сказати професійному рівні 

пройшла їхня фінальна частина, де зустрі-
лись дві чортківські команди ДЮСШ та Івано-
Франківська і Голоскова. У напружених іграх, у 
яких перемога визначилась лиш за різницею 
зіграних партій, загальну перемогу святкували 
юні спортсменки з Прикарпаття, срібні нагоро-
ди по праву вибороли наші дівчата, а брон-

зу отримали гості з 
Хмельниччини.

Паралельно на 
турнірі проходили 
ігри збірних команд 
юнаків нашої спор-
тивної школи, педа-
гогічного коледжу 
ім. О.Барвінського 
та Кам`янець-
Подільської ДЮСШ. 
Що приємно, тут за-
гальну перемогу святкували студенти-педа-
гоги.

На даний час збірна команда Чорткова під 
керівництвом головного тренера В.Шевчука 
готується до участі у ІІ-му турі чемпіонату 
України «Дитяча ліга», який пройде з 22 по 26 
лютого у м. Луцьк, що є значним досягненням 
для нашої школи. Дирекція Чортківської РК 
ДЮСШ щиро дякує за підтримку батькам юних 
талантів, спонсорам та меценатам, а також 
владі, як районній, так і міській, яка допомагає 
здійснюватись дитячим мріям та сподіванням 
для прослави нашого міста й Чортківщини в 
цілому на всеукраїнському рівні.

Оргкомітет змагань

Вшанували пам’ять тренера-
педагога відмінною грою

Минулих вихідних, 6-7 лютого ц. р., у спортивному залі Чортківської РК ДЮСШ 
проходив традиційний міжобласний турнір з волейболу серед дівчат ДЮСШ 

та вищих навчальних закладів Чортківщини, приурочений пам`яті тренера-викладача 
з волейболу, в минулому директора ДЮСШ РОМАНЮКА А.Й.
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Вважати недійсними:

Пост здоров`я

приватизована земельна ділянка у Чорт-
кові по вул. Тихій (район Бердо) площею 10 со-
тих. Ціна договірна.

Тел.: 066-283-94-01, 067-118-87-57.

Кримінал

ТзОВ «Ваврик і Компанія» ЛТД 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

ПРАЦІВНИКІВ 
на посади: налагоджувальник 

устаткування у харчовій 
промисловості та укладальник 

кондитерських виробів
Тел.: 2-07-54,
067-787-42-70

ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

квартири

земельні ділянки

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

Тел. 095-098-22-61.

цегляний будинок 6 х 12 м у с. Малі Чорно-
кінці. Є сарай, літня кухня, підвал, біля будин-
ку – город 40 сотих.

Тел.: 097-264-78-79, 56-7-82.

будинок в добротному стані в центрі села 
Шульганівка. Є надвірні будівлі, город, газ, 
вода. Ціна договірна.

Тел. 050-377-28-50.

будинок у м. Чорткові по вул. Граничній зі 
всіма зручностями та меблями. Є літня кух-
ня, гараж, велике подвір`я.

Тел. 066-817-10-14.

ПРИЙМАЄМО
макулатуру –  від 1,5 грн./кг, скло – від 

0,25 грн./кг, ПЕТ-пляшку – від 2 грн./кг, 
пластмасу різну – від 1 грн./кг, поліети-
ленову плівку – від 5 грн./кг у м. Чортків, 
вул. Залізнична, 85 (територія ливарного 
заводу), а також заберемо власним тран-
спортом по місту та з ближніх сіл, спеці-
альні умови для магазинів та гуртовень. 
Тел. 096-163-60-07.  

Приватне агропромислове підприємство 
«ДОВІРА» має намір одержати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами госпо-
дарського двору (проммайданчик № 3), роз-
ташованого в с. Шульганівка Чортківського 
району Тернопільської обл.

Підприємство спеціалізується із веден-
ня змішаного сільського господарства: ви-
рощування с/г культур (збирання врожаю, 
підготовка продукції до збуту) в поєднанні з 
тваринництвом (розведення свиней).

Викиди забруднюючих речовин в атмос-
феру становлять – 4,452 т/рік.

Перевищень технологічних і санітарно-
гігієнічних нормативів в процесі виробничої 
діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів із дня опублікування інфор-
мації за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 
23, райдержадміністрація.

Приватне агропромислове підприємство 
«ДОВІРА» має намір одержати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами госпо-
дарського двору (проммайданчик № 1), роз-
ташованого в с. Стара Ягільниця Чортків-
ського району Тернопільської обл.

Підприємство спеціалізується із ведення 
змішаного сільського господарства: вирощу-
вання с/г культур (збирання врожаю, підго-
товка продукції до збуту) в поєднанні з пта-
хівництвом (вирощування курей на м’ясо).

Викиди забруднюючих речовин в атмос-
феру становлять – 8,169 т/рік.

Перевищень технологічних і санітарно-
гігієнічних нормативів у процесі виробничої 
діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів із дня опублікування інфор-
мації за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 
23, райдержадміністрація.

Приватне агропромислове підприємство 
«ДОВІРА» має намір одержати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря стаціонарними джерелами гос-
подарського комплексу (проммайданчик № 
2), розташованого в с. Білобожниця Чортків-
ського району Тернопільської обл.

Підприємство спеціалізується із вирощу-
вання с/г культур (збирання врожаю, підго-
товка продукції до збуту).

Викиди забруднюючих речовин в атмос-
феру становлять – 3,878 т/рік.

Перевищень технологічних і санітарно-
гігієнічних нормативів у процесі виробничої 
діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 
календарних днів із дня опублікування ін-
формації за адресою: м. Чортків, вул. Шев-
ченка, 23,  райдержадміністрація.

свідоцтво на нерухоме майно серії САЕ за № 
966283, індексний номер 6569680, від 22 липня 
2013 р. на ім`я: МАЛЮГА Михайло Ілліч.

витяг з державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно серії ЕАІ за № 467350, када-
стровий номер 6125585600:02:001;1595 зареє-
стрований відділом Держземагентства у Чорт-
ківському районі від 22 березня 2013 р. на ім`я: 
МАЛЮГА Михайло Ілліч.

посвідчення багатодітної родини серії ВО за № 
015139, видане Чортківською РДА 21 листопада 
2013 р. на ім`я: КОЛОМІЄЦЬ Сергій Іванович.

державний акт на право власності на земельну 
ділянку, яка знаходиться на території Малочор-
нокінецької сільської ради, серії ЯА за № 783801, 
виданий на підставі розпорядження голови Чорт-
ківської РДА від 25 травня 2005 р. за № 277 на 
ім`я: МАЛЮГА Михайло Ілліч. 

сертифікат на земельну ділянку площею – 1,71 
га, яка знаходиться на території с.  Коцюбинчики, 
серії ТР за № 0192988, виданий на підставі рі-
шення Чортківської РДА від 24 червня 1996 р. на 
ім`я: ЗАХАРКІВ Іван Якимович. 

атестат про середю освіту за № 374834, вида-
ний 26 червня 1978 р. Джуринською середньою 
школою на ім`я: ПОТЮК Марія Дмитрівна.

державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ТР за № 076656 від 12 вересня 2003 
р., виданий Чортківською РДА 16 жовтня 2003 р. 
на ім`я: ГАВРИСЬО Марія Адамівна. 

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, площею 2,47 га, серії ЯГ за № 
457233, виданий 4 жовтня 2006 р. Чортківською 
райдержадміністрацією на ім`я: СТЕЦЬ Єва 
Василівна. 

сертифікат на земельну ділянку серії ЯД за 
№ 233631, виданий 10 вересня 2007 р. Чортків-
ським районним відділом земельних ресурсів на 
ім`я: ПІДГІРНИЙ Михайло Ярославович.

Зробити емаль по-справжньому білішою мож-
на тільки в умовах стоматологічної клініки. Але 
професійне відбілювання багато хто сприймає як 
процедуру, що може зіпсувати емаль зубів. На-
справді сьогодні існує декілька методів відбілю-
вання в кріслі стоматолога, що відрізняються за 
основним принципом цього процесу, за ступенем 
шкоди для чутливої емалі й за ціною.

На думку фахівців, відбілювання зубів систе-
мою Beyond – найбезпечніший вид відбілювання 
з тих, що представлені зараз на ринку стоматоло-
гічних послуг. Це варіант світлового відбілювання 
останнього покоління за допомогою світлодіод-
них ламп. У порівнянні з хімічним відбілюванням 
у домашніх умовах фотовідбілювання не впливає 
негативно на емаль зубів. А ефект від нього до-
сягається набагато швидше і тримається довше.

Та перед самим відбілюванням зубів прово-
диться ряд процедур, що впливає на кінцевий 
результат, а саме: лікування зубів, уражених карі-
озним процесом, та професійна гігієна порожнини 
рота. А це, безумовно, – позитивний бік, адже тим 
самим ви відстрочите появу захворювань тканин 
пародонту та зубів на довший термін. Ваші ясна 
стануть здоровими, а зуби білішими.

Сам процес методики системи Beyond склада-
ється з певних етапів, яких потрібно дотримувати-
ся. Суть полягає в тому, що за допомогою спеці-
ального світлотвердіючого гелю ізолюються ясна 
для їх захисту. Після цього наноситься інший гель 
на поверхню зубів і засвічується за допомогою 
спеціальної лампи  за оригінальною технологією.

Апробація даної методики і адаптація цінової 
політики вже успішно застосовується у нашому 
місті на базі стоматологічного кабінету «Еліта 
Дент» за особливого сприяння та підтримки за-
служеного лікаря України, кандидата медичних 
наук, директора Чортківського державного медич-
ного коледжу Л.С.Білика. (Тел. для довідок – 067-
102-56-20). 

Отож, бажаючі залюбки можуть скористатися 
цією популярною нині стоматологічною послугою. 
Процес офісного відбілювання триває не більше 
20 хвилин, не є болючим, а вражаючий результат 
говоритиме сам за себе: білосніжна усмішка буде 
радувати вас, а ви в свою чергу – людей, з якими 
спілкуєтесь.

Михайло САПРИГІН, 
викладач стоматологічних дисциплін 

Чортківського державного 
медичного коледжу

Білосніжна усмішка 
радуватиме вас і оточуючих

Відбілювання зубів стає все більш популярним. На форумах в інтернеті 
обговорюються різні відбілюючі пасти, гелі та смужки для домашнього застосування. 

Наводяться народні методи, що дозволяють зробити емаль білішою. Проте деякі з них 
можуть нашкодити зубам, інші ж не приносять бажаного результату.

ОГОЛОШЕННЯ
про результат проведення 

конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

До організатора конкурсу, балансоутри-
мувача Чортківської ЦКРЛ, до 4 лютого 2016 
р. надійшла одна пропозиція від Тернопіль-
ського обласного комунального підприєм-
ства «Експерт» (код ЄДРПОУ – 31138387), з 
яким і було укладено договори на проведен-
ня оцінки 16 об’єктів оцінювання.

Оголошення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 31 березня 2015 за № 221 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здій-
снення заходів щодо психологічної реабілітації 
постраждалих учасників антитерористичної опе-
рації», враховуючи необхідність забезпечення 
безперервності надання послуг з психологічної 
реабілітації та продовження дії зазначеної вище 
бюджетної програми в 2016 році, керуючись 
статтею 40 Закону України «Про здійснення дер-
жавних закупівель», укладені відповідні додат-
кові угоди з реабілітаційними установами про 
продовження строку дії договорів на закупівлю 
послуг з психологічної реабілітації до 30 квітня 
2016 року включно.

Таким чином, на сьогодні послуги з психо-
логічної реабілітації постраждалим учасникам 
антитерористичної операції можуть надаватися 
чотирма реабілітаційними установами, а саме: 
ТОВ «Санаторій «Феофанія», Менський санато-
рій «Остреч», дочірнє підприємство «Південь-
Курорт-Сервіс» на базі санаторію «Орізонт» і 
дочірнє підприємство «Клінічний санаторій «Ку-

рорт Березівські мінеральні води».
За детальнішою інформацією стосовно умов 

проведення заходів з психологічної реабілітації 
реабілітаційними установами просимо звертати-
ся до виконавців послуг:

– ТОВ «Санаторій «Феофанія» – 03143, м. 
Київ, Голосіївський район, вул. Академіка Лебе-
дєва, 27, тел. (044) 469-56-71, 526-71-12.

– Менський санаторій «Остреч» – 15600, Черні-
гівська обл., Менський р-н, м. Мена, урочище Ост-
реч, тел. (04644) 2-14-12, факс (04644) 2-14-00.

– Дочірнє підприємство «Південь-Курорт-
Сервіс» на базі санаторію «Орізонт» – 67780, 
Одеська обл., смт Сергіївка, м. Білгород-Дні-
стровський, вул. Гагаріна, 1 а, тел.(04849) 48-8-
41, (050) 316-99-54, Шевченко Олег Петрович.

– Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій 
«Курорт Березівські мінеральні води» – 62363, 
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Березів-
ське, тел. (057) 700-33-16, (067) 571-11-86, Сер-
дюк Олександр Іванович.

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник управління 

соціального захисту населення РДА

Соцзахист інформує

Щодо організації направлення учасників 
антитерористичної операції на психологічну 

реабілітацію

Чортківський відділ поліції звертається до 
мешканців міста та району з проханням:  якщо 
у вас виникла підозра щодо незнайомих осіб, 
дії яких, на ваш розсуд, викликають певний 
сумнів, телефонуйте за номером 102, з метою 
недопущення скоєння будь-якого роду зло-
чинів. Не будьте байдужими, адже мова йде 
про вашу безпеку чи безпеку оточуючих. Ваша 
пильність, увага та спостережливість допомо-
жуть виявити зловмисників.

8 лютого в період часу з 10 год. 50 хв. по 
12 год. 30 хв. скоєно дві квартирні крадіжки у 

Чорткові на вулицях Незалежності та Шевчен-
ка. За описами свідків, пограбування вчинили 
одні й ті ж особи – підозра падає на чолов’яг 
років 30-35; один – високого зросту, худощавої 
статури, інший – нижчого; зодягнені в куртки 
та штани чорного кольору, трикотажні шапки – 
чорну й сіру. До речі, орудують злодії за мето-
дом витягнення серцевини з дверних замків і 
лише в дерев’яних дверях, де сама серцевина 
замка виступає назовні. 

На часі триває процес розслідування. 

Увага! Квартирні крадіжки

лист-підтвердження за № 222 від 7 грудня 
2001 р., виданий Чортківським районним управ-
лінням юстиції на ім`я: Первинна профспілкова 
організація Чортківського управління водопро-
відно-каналізаційного господарства професійної 
спілки працівників житлово-комунального госпо-
дарства, місцевої промисловості, побутового об-
слуговування населення України.

Вважати втраченим:
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14 лютого свій ювілей святкуватиме
Галина Володимирівна МАЗУР

із с. Нагірянка.
Всього, 
що найкращого 
             в світі буває,
Для Вас, наша
люба, 
  ми щиро бажаєм.
Бажаєм Вам спокою 
  і миру в родині,
Щоб щастя 
всміхалось 
при кожній хвилині.

Тепла і поваги 
               від добрих людей,
Любові та щедрості 
          від внуків і дітей.
Бажаємо прожити 
                      у силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі.

Хай Мати Пречиста 
          стоїть на сторожі,
Господь у щоденних 
             ділах допоможе.
 

З повагою і любов’ю – племінник 
Володимир, сестра Катерина.

Сьогодні святкує своє 50-річчя 
Ольга Степанівна РИСАК

зі с. Улашківці.
З нагоди такого 
 прекрасного свята
Шлемо для неї 
найщиріші вітання.
Матусенько 
   рідненька, 
   бабусенько мила,
Тебе щиро вітає 
  вся наша родина.
Усі ми Тебе любим 
          і всі поважаєм,
Усі Тобі здоров’я міцного бажаєм.
Спасибі за ласку, за вічну турботу,
За чуйність, гостинність, 
                        невтомну роботу.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є,
Хай сили й здоров’я Господь Тобі дає,.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З найкращими 
побажаннями –  мама, 

чоловік Євген, сини Андрій 
та Степан, невістка Надя, 

онуки Софійка та Йосип, свати зі 
Звиняча.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм 
директора Милівецької ЗОШ І – ІІ 

ступенів, вчителя вищої категорії, 
відмінника освіти України та 

заслуженого працівника освіти України
Богдана Львовича СКРИНИКА.

Колихається 
  Всесвіт у чистій 
 лютневій колисці,
Накриваючи 
  Землю зоряним 
  своїм полотном,
І пухнасті роки, 
що й хвилини 
  не встоять 
                на місці,
Стукотять у серця 
           і по світу мандрують рядком.
Працю собі нелегку Ви обрали, 
                        вона потребує сил та тривог,
Але Ви ніколи не шкодували, 
        бо праця – це доля, яку Вам дав Бог.
Радієм за Вас ми, за те, що Ви з нами, 
За долю щасливу, за вдачу просту.
Хай доля зорями розсиплеться на небі 
   і щастя місяцем освітлює в потребі, 
Нехай курличуть в небі журавлі – сьо-

годні – Вас, Богдане Львовичу, вітають всі. 
Свіжого хліба, чистої води: сьогодні, завтра 

і завжди.

З повагою – колектив 
школи.

Стрітення Господнє – 
велике свято! 

День, коли тодішня сніжна, морозна 
зима зустрічалася з привітною 

сонячною весною, на радість батькам 
з`явилась на цей світ 
моя справжня подруга

Наталя Олександрівна ПОДОЛЯК
із Чорткова.

І справді, ця чарів-
на жінка поєднала 
в собі риси: вимо-
гливість та доброту, 
строгість керівника 
та людяність, але 
найголовніше – про-
несла крізь життєві 
терни (а їх було чи-
мало...) – вірність 
щирої подруги.

Що може бути ціннішим 
          в людському характері?!
В цей щасливий для неї день – міні-

мум високих побажань, зате щирість моєї 
душі:

Хай буде мир в нашій країні,
Над нами небо голубе,
В Тебе сьогодні – уродини,
То з цим вітаю я Тебе.
Ісус Христос нехай оберігає,
А Божа Мати – 

     здоров`я посилає.

З вдячністю за дружбу – 
прадавня подруга Яна.

Щиро вітаємо з 15-річчям 
Наталю ПРОНДЮК.

Як хочеться 
  подарувати 
            Тобі долю
І прихилить 
  до Тебе білий світ,
Щоб в щасті 
  Ти жила завжди 
          без болю
Багато довгих 
          і яскравих літ.
Благополуччя Тобі 

                                         зичим і удачі,
Здорова будь, красива, мов весна,
І щоб в любові не пізнать нестачі,
Бо Богом раз дарується вона.
Нехай Господь Тебе боронить
Від невзаємності і зла,
Нехай дитяча безтурботність
Не сходить із Твого чола.
Нехай ніколи не міліє
Душі бездонне джерело,
Хай в ньому родяться надії
І множиться любов й тепло.
Хай певні будуть Твої кроки,
А небо завжди голубе,
Тобі, Христинко, 
             многа років –
Із Днем народження Тебе.

З любов`ю – тато, 
мама, брат, дідусь і вся 

родина, Олег, Андрій.

Букет пахучих квітів і найгарніших 
побажань милій та ніжній

Ганні Тадеївні КРАВЕЦЬ 
з нагоди чарівного 55-річного ювілею,
який вона відсвяткувала 11 лютого.
Ця жінка не просто надійна сестра 

та хресна мама, котра зігріває усіх 
любов`ю і ласкою, а ще й мудра 

порадниця та щирий друг.
Дорога наша юві-

лярко! Бажаємо Тобі 
великої ласки від Бога, 
родинного тепла і до-
статку, сердечної втіхи. 
Хай Тебе ніколи не під-
водить здоров’я, хай не 
меншає сил і завзяття, 
хай усмішка зігріває 
душу, а в домі буде за-
тишок і благополуччя.

Щасливий той, кого шанують люди 
За труд, за чуйність, за тепло душі. 
Нехай здоров’я й сили до Тебе прибудуть, 
Нехай до серця старість не спішить.
Відтепер поволі хай роки чудові плинуть, 
До сторіччя по живій воді.
Щоб була Ти радісна і здорова,
А серцем і душею молода.
Хай Матір Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята,
Христос хай здоров`я Тобі посилає
На довгі, щасливі і благі літа.

З любов`ю – сестра 
Марія з сім`єю, сестра 

Євгенія зі сім`єю, 
похресниця Таня з сім`єю.

14 лютого святкуватиме 45-річчя 
коханий чоловік, люблячий батько, 

найкращий у світі дідусь
Володимир Богданович ТАЦІЙ

зі с. Палашівка.
Сердечно вітаємо.
Літа пливуть 
  за тихою водою,
На горизонті 
розлітаються, як дим.
Хоча покрилися вже
     скроні сивиною,
Ти в серці залишився 
          молодим.
Хай буде здоров`я, 
  як вода в криниці,

Спокій в душі, усмішка на обличчі.
Хай діти й онуки приносять лиш радість.
Спасибі, татусю, за Ваше тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі, рідненький, уклін до землі.
Спасибі Вам за те, що нас зростили,
За щирість сердечну й доброту про нас.
Пишаємось Вами і Бога благаєм
Про Ласки Господні для Вас повсякчас.
Хай поруч із Вами ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

З повагою і любов`ю до 
Вас – дружина Уляна, сини 

Богдан та Олег, донька 
Діана, зять Анатолій і 

внучка Софійка.

13 лютого завітає прекрасний 
35-річний ювілей до хорошої людини, 
дорогого сина, люблячого чоловіка, 

батька, похресника
Олега Васильовича ДРАГАНА

зі с. Пробіжна. 
Вітаємо і надсилаємо побажання.

35 літ! Хіба це вік?
Треба три 
  таких прожити!
Ми вітаємо 
і бажаємо днів 
щасливих, золотих,
Щоб родило щастя
рясно, все в житті        
     було прекрасно,
Щоб усе могло 
             і вмілось, 
                           квітувало, веселіло!
Щоб у вашій сім`ї 
      завжди були любов, повага і тепло,
Щоб поруч з Тобою дружина цвіла
Й сім`я була ваша міцна, як скала.
І донечка на радість для татка росла,
А Господь Тобі хай посилає щасливі 
                                  й незабутні дні.
Ангел-Хоронитель хай з плеча 
                                    не злітає,
Завжди допомогає в дорозі і в труді.

З любов`ю – мама 
Оксана, тато Василь, 
дружина Ліля, донечка 

Сніжанка, хресна.

Керівництво та депутатський 
корпус  Чортківської районної ради щиро 
вітають з Днем народження  депутата 

районної ради
Василя Ігоровича ЯРЕМОВСЬКОГО.
Хай доля щедро 
 сипле Вам сповна
Радості, достатку 
                 і здоров`я.
Хай у душі завжди 
         цвіте весна
Й серце 
  зігрівається 
            любов`ю.
Хай Бог боронить 
      від хвороб і бід,
Ріка здоров`я щоб 

ніколи 
      не міліла.
Господь нехай дарує 
                многа літ
У мирі, щасті, радості й надії.

Дорогу дружину, маму, бабусю
Марію Михайлівну БАЧИНСЬКУ

з Чорткова
вітаємо з 65-річчям.

Летять роки, 
  як лебеді у вирій,
Життя іде, 
 його не зупинить.
Вітання з ювілеєм 
        наші щирі,
Ще до ста років 
       зичимо дожить.
Хай будуть поруч 
          віра і надія,
Як два крила, 

                                        що впасти 
                                             не дають,
І сам Господь по милості наділить

В здоров`ї, радості 
           ще багатенько літ.

Чоловік, діти, онуки.

14 лютого святкує 
свій  День народження

дорогенький  синочок, онук,  
брат та племінник

Сашко ПОПІЛЬ.
Дорогий синочку!
Ми Тебе вітаємо, 
Здоров’я,
щастя та добра 
Ми Тобі бажаємо.
Виростай розумний, 
 добрий і красивий,
Будь в житті, 
  рідненький, 
   Ти завжди 
          щасливий.

Хай в житті Твоєму горя не буває,
На устах усмішка щораз розцвітає.
Хай сили небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть,
Від смутку боронить молитва свята,
Христос посилає щасливі літа.

Мама, тато, бабусі, 
дідусь, тітка, сестричка 

та братик з Америки.

У цю лютневу, 
по-весняному теплу пору 

засилаємо найщиріші, найтепліші 
слова привітань добрій, розумній, 

надзвичайно чуйній людині з відкритою 
для всіх душею 

Богдану Львовичу СКРИНИКУ 
з нагоди 70-річного ювілею, 

який він святкуватиме 18 лютого.
Дозвольте нам   
Вас привітати,
Душею зичим 
        не старіть,
Минулих днів 
       не помічати,
А з кожним 
роком молодіть.
У радощах 
земних 
           купайтесь,
Радійте доброті людей
І, якщо можна, постарайтесь 
Зустріть столітній ювілей.
Хай Вам в усьому помагає 
Молитва Божа «Отче наш»
І хай до серця пригортає 
Господня Мати Вас.

З повагою 
й пошануванням – сім`ї 

Бабіїв та Костенків.


