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Засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Редакція газети «Голос народу» Виходить з 1939 року

Воїни 
Небесної чоти

Пошанування

Четвертого серпня в Чорткові відбулося врочисте 
відкриття пам’ятника-погруддя Герою України, 
генерал-майору Сергію Кульчицькому та алеї 
слави Героям Чортківщини, загиблим у російсько-
українській війні на сході України: Богоносюку 
Василю, Громовому Денису, Ільяшенку Роману, 
Коцюку Руслану, Рущаку Роману, Сторчаку Івану, 
Штунику Ігорю.

«Генерал із серцем солдата»
Саме такі слова викарбувані на постаменті погруддя 

українського військового, генерал-майора, начальника 
управління бойової та спеціальної підготовки Голов-
ного управління Національної Гвардії України, Героя 
України Сергія Кульчицького, родове коріння якого 
проросло й укріпилося саме на Чортківщині, у селі Ве-
ликі Чорнокінці. 

«Коли генерал-майор Кульчицький загинув, серед 
нас прозвучала фраза: «Пацани, ми – сироти». Ми 
розуміли, що таких офіцерів – одиниці, й ті момен-
ти у відродженні Нацгвардії, які започатковував наш 
командир, ніхто не стане доробляти, – згадує один із 
військовослужбовців батальйону оперативного призна-
чення НГУ. – В травні на Донбасі виявилися два блок-
пости, доступу до яких через бойові дії не мав майже 
ніхто, – біля гори Карачун (поблизу Слов’янська). Там 
розташувалися сили Нацгвардії, 95-ї та 25-ї десантних 
бригад. Боєприпаси та воду військовим доставляли ге-
лікоптерами. Кожен борт супроводжував генерал-ма-
йор Кульчицький. Він щодень відвідував той чи інший 
клапан, де перебували люди, доставляючи все необхід-
не. Завжди питав у хлопців про потреби, стан, настрої, 
підказував, де краще виставити «секрет» чи окопатися. 
29 травня 2014 року генерал-майор, як завжди, при-
був на позиції гелікоптером. За звичаєм привітався з 
бійцями, спитав, як справи і сказав нам: «Тримайте-
ся, скоро вже буде ротація». За кілька хвилин, коли 
його борт піднявся, ми почули «хлопок» – ворог підбив 
гвинтокрил. Два з лишнім кілометри через сади, хащі 
ми бігли на порятунок. Під шум стрільби і вибухи бійці 
зайняли позиції по периметру і почали шукати членів 
екіпажу гелікоптера. Не покидала надія знайти всіх жи-
вими. Далі було неприємне: залишки борта, розкидані 
боєприпаси, розкидані хлопці…».

Сергій Кульчицький став єдиним офіцером у званні 
генерала, який віддав своє життя за Україну. А Баталь-
йон оперативного призначення імені Сергія Кульчиць-
кого й досі виконує бойові завдання на Донбасі. Дехто 
каже, що Нацгвардія стоїть на третій лінії, та хлопці 
завжди працюють на «нулі».

Генерал залишив себе в кожному бійцеві, в їх світо-
баченні, прагненні до самовдосконалення морального 
духу і фізичної підготовки, злагодженості й дружньому 
ставленні до людей.

Ім’я твоє – «Герой» – навіки!
Герої 21-го століття!

Почесну місію – підняття державного та націоналіс-
тичного прапорів України – виконав учасник бойових 
дій на сході України, капітан Микола Шіхмагомедов. 

Відкрили пам’ятне погруддя та меморіальні плити з 
вкарбованими іменами загиблих героїв Чортківщини: 
дружина бойового генерала Надія Дребіт; Народний Ге-
рой України Андрій Нагірний; голова Ради аграрних під-
приємств Чортківського району, депутат Тернопільської 
обласної ради Василь Градовий; голова ГО «Чортківська 
спілка учасників АТО» Сергій Гусак і рідні загиблих. 

(Закінчення на 2-й стор.)
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На часі2
Вітання Пошанування

У неділю – День будівельника
Шановні працівники будівельної галузі!

Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Бути будівельником – означає бути творцем, лю-

диною, яка створює нові будівлі та споруди.
Ви обрали дуже складну, але водночас надзвичай-

но важливу професію, адже будівельна галузь є од-
ним з головних індикаторів розвитку і стабільності 
економіки району та країни в цілому. 

Зичимо вам, шановні працівники будівельної га-
лузі, здоров’я, успіхів і натхнення, благополуччя і 
родинного тепла, щедрих замовлень та належної 
оцінки роботи. Нехай ваша наполеглива праця при-
носить вам радість і достаток, людям – затишок 
зручних осель, а Україні – процвітання. Хай це свя-
то надихає вас на нові професійні звершення. 

 
11 серпня День працівників 

ветеринарної медицини
Шановні працівники ветеринарної медицини!

Прийміть наші вітання із професійним святом!
Ваша професія має глибоке коріння. Її осно-

ви виникли тоді, коли людина вперше приручила 
тварину. Ви – фахівці однієї з найблагородніших 
і найпочесніших професій, адже недарма кажуть, 
що медичний лікар лікує людину, а ветеринарний 
– людство. 

Завдяки вашій сумлінній праці, відданості обра-
ній справі в районі забезпечується ветеринарне та 
епізоотичне благополуччя, ветеринарно-санітарна 
безпека продуктів тваринництва і охорона довкілля.

Від усієї душі бажаємо вам, вашим рідним і близь-
ким міцного здоров’я, щастя, прихильності долі, 
миру і процвітання, успіхів у здійсненні задуманих 
планів, достатку і усіх земних гараздів. Нехай ко-
жен день вашого життя буде щасливим та радіс-
ним, а родинне тепло і затишок допомагають у ви-
конанні почесного і відповідального професійного 
обов’язку. 

Воїни Небесної чоти

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Поминальну панахиду відпра-
вив Преосвященний Владика 
Димитрій (Григорак) Єпископ 
Бучацький УГКЦ у супроводі 
священнослужителів різних кон-
фесій. 

І ткалася канва слави, пошану-
вання й вдячності. 

Голова Тернопільської обласної 
ради Віктор Овчарук разом із вій-
ськовим комісаром Чортківсько-
го ОМВК полковником Леоні-
дом Підручним вручили почесні 
грамоти, подяки, грошові премії 
рідним загиблих героїв Чортків-
щини, а також батькові загибло-
го тернополянина Віталія Кури-
ловича (майор Павлоградського 
полку Національної гвардії Укра-
їни з охорони особливо важливих 
державних об’єктів), який був на 
борту гелікоптера МІ-8 разом із 
генералом Кульчицьким. 

За чітку громадську позицію, 
вагому волонтерську діяльність і 
допомогу Збройним силам Укра-
їни Сергія Гусака, Василя Гра-
дового, Василя Вислоцького на-
городжено пам’ятною іменною 
зброєю – наганом «Флобера». А 

також військовий комісар Почес-
ною подякою та грошовою пре-
мією відзначив капітана Гіясудді-
на Шіхмагомедова. 

Віддати честь загиблим героям, 
побратимам зійшлися-з’їхалися 
з усіх усюд учасники бойових 
дій на сході України, військо-
вики, серед яких: голова Тер-
нопільської обласної організації 
ВГО «Спілка офіцерів України» 
полковник запасу Національної 
гвардії України Олександр Вара-
кута; командир роти спецприз-
начення, полковник В’ячеслав 
Кравчук, голова волонтерської 
організації «Схід і Захід єдині», 
старшина Василь Конько, під-

полковник Валерій Кульяк, під-
полковник Національної гвардії 
України Дмитро Гуртовський. 

Мовлення виступаючих повни-
лося вдячністю всім захисникам 
землі рідної та їхнім батькам, 

шаною воїнам України. У низці 
промов, мабуть, кожного щемом 
охопив серця вірш, ще в юності 
написаний загиблим воїном Ко-
цюком Русланом, який зачитала 
його дружина-вдова Іванна. 

Із терпкою журбою у барвах на-
ціональної символіки схилилися 
квіти шани, лягли вінки слави, 
запалахкотіли поминальні лам-
падки під пронизливий наскрізь 
почесний салют – данина нетлін-
ної пам’яті честі й жертовності 
Героїв України. 

Меморіал слави і пам’яті вої-
нів-захисників землі української 
встановлено за кошти аграріїв 
Чортківщини. 

Скульптор вилитого з бронзи 
погруддя – Олесь Маляр (Терно-
пільська спілка художників). 

Урочистості супроводжувалися 
оркестровими творами у вико-
нанні військового оркестру 44-ї 
Тернопільської окремої артиле-
рійської бригади та хоровим спі-
вом артистів Тернопільської об-
ласної філармонії. 

Ще тривалий час не розходи-
лися люди після урочистостей. 
Військовики-побратими згаду-
вали фрагменти бойових буднів, 
обговорювали стан сьогодення. 
В бесіді сувоїлося: «… Ось на 
колінах – уже кілька років воїн-
«афганець», якого Своїм омо-
фором оберігає Матінка Божа. 
Стояв досі сам, цей символ за-
хисника, а тепер має «сусідів», 
які в певний час виокремилися 
з-поміж інших, вирвавшись із 
старої заяложеної системи. Щоби 
побачити уповні панораму життє-
вого плину, треба піднятися над 
своїми проблемами, як-от коман-
дир Кульчицький. Пан генерал, 
як ніхто, чітко бачив проблеми 
своїх військовиків. Він робив те, 
що й мав зробити, був батьком 
для солдатів. Був тим сотником, 

який приходив до Ісуса Христа і 
просив не за себе, а за рядового 
воїна. Це і є гідна позиція керів-
ника, командира, офіцера, в якій 
домінує висока честь. Тепер на 
місці пам’яті зібралися дев’ять 
ангельських чинів, які воювали 
за Україну, які підносилися в 
гори на чужій землі. Кожному з 
нас треба навчитися підніматися 
вище власного «я», бо амбіції тяг-
нуть додолу, не даючи побачити 
картину суспільства в цілому…». 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Діани СОРОКИ 

Вибори-2019

Оприлюднено список новообраних 
народних депутатів України

7 серпня друкований орган Верховної Ради – га-
зета «Голос України» опублікував список обраних 
народних депутатів України на позачергових пар-
ламентських виборах 21 липня 2019 року. Відповід-
но до чинного законодавства України, до 5 серпня 
Центральна виборча комісія мала остаточно встано-
вити результати виборів, з наступним опублікуван-
ням прізвищ новообраних парламентаріїв. 

Таким чином, політична партія «Слуга народу» 
отримала найбільшу кількість депутатських мандатів 
– 124. «Опозиційна платформа «За життя» – 37. 24-
ма народними обранцями буде представлене Все-
українське об’єднання «Батьківщина». На одного 
менше парламентарія значитиметься в складі «Єв-
ропейської Солідарності». Новачок у політиці і пар-
ламенті – партія «Голос» матиме 17 «багнетів». Це – 
без врахування депутатів-мажоритарників, обраних 
від політичних сил та самовисуванців, котрі можуть 
увійти до новостворених парламентських фракцій.

У цьому списку значиться й прізвище ГЕВКА Во-
лодимира Леонідовича, що переміг в одномандат-
ному виборчому окрузі № 167, куди входять місто 
Чортків, Чортківський, Борщівський і Заліщицький 
райони. За його кандидатуру, згідно з протоколом 
ОВК № 167 про підсумки голосування, віддало свої 
голоси 16774 або 22,21 % виборців. 

Ексклюзивне інтерв’ю «Голосу народу» новообра-
ного народного депутата України від Чортківщини 
читайте на 5-й стор.

Іван ЗАБОЛОТНИЙ,
перший заступник 

голови 
райдержадміністрація

Віктор ШЕПЕТА,
голова 
районної ради       



Загалом навчання проходило у де-
кілька етапів. Спочатку з учасниками 
ділились теоретичними знаннями, 
після того на базах відпрацьовували 
практичне налаштування агрегатів та 
показали командам, як підготувати 

техніку перед виїздом на лан. Завер-
шальною частиною заходу стало ка-
лібрування плугів у полі та змагання 
з оранки.

Захід відбувався протягом трьох 
днів на трьох кластерах Компа-

нії – «Самбір» (Львівська обл.), 
«Кам’янка-Бузька» (Львівська обл.) 
та «Тернопіль» (Тернопільська обл.). 
Для навчання використовували плу-
ги та трактори, які заплановані для 
робіт у виробничому сезоні 2019-
2020 рр.

Всього понад три десятки учасни-
ків долучились до цієї події. Спеці-
алісти зізнаються, здобутий досвід 
– надзвичайно цінний. Адже завдя-
ки вмілому налаштуванню техніки 
можна максимально використати 
можливості агрегату. Це дозволить 
виконувати якісну оранку, що надалі 
вплине на ефективність інших ви-
робничих операцій. Для прикладу, 
культивації або обприскування. До 
того ж, при якісно виконаній оранці 
можна запобігти перевитраті палива, 
адже ґрунт буде підготовлений, і це 
дозволить зменшити опір при прохо-
дженні наступної техніки. 

Навчання організували у рамках 
підвищення кваліфікації праців-
ників, адже в людський ресурс у 
Компанії «Контінентал» інвестують 
першочергово. Виробничі навчання 
проходять регулярно, проте трене-
ри такого рівня діляться досвідом із 
працівниками вперше. 

«Компанія «Контінентал» прагне 
впроваджувати у роботу лише кращі 
європейські стандарти. Адже так ми 
зможемо досягти високих виробни-
чих показників. До того ж, маємо 
можливість перейняти досвід у тре-
нерів із світовим ім’ям та вдоскона-

лювати теоретичні і практичні вмін-
ня наших спеціалістів», – зазначив 
начальник відділу підвищення стан-
дартів виробництва Компанії «Кон-
тінентал» Есбен Ніелсен.

Тренер Йєнс Іверсен родом із Да-
нії. Два роки тому заснував власну 
компанію, яка консультує фермерів 
по налаштуванню техніки. Знань та 
умінь чимало, адже Йєнс ще двад-
цять років тому здобув титул світо-
вого чемпіона з оранки. Зізнається, 
в Україні вперше, але професійністю 
спеціалістів «Контіненталу» приємно 
вражений. 

«Схожі навчання ми проводили 
у Швеції, Норвегії, Литві. В Украї-
ні – вперше, проте мені дуже при-
ємно працювати із командами, адже 
спеціалісти володіють навичками на 
дуже хорошу рівні. Після цих на-
вчань вони зможуть без проблем 
самостійно налаштовувати агрегати 
під необхідні умови та максимально 
ефективно виконувати свою роботу».

Цікавий досвід чекав на учасників 
наприкінці навчання. Адже остан-
нім етапом стало змагання з оранки. 
За кордоном такі чемпіонати мають 
майже півстолітню історію та є попу-
лярними між фермерами. Вони під-
німають рейтинговість професій та 
сприяють обміну досвідом. 

Мірялись знаннями та здобутими 
навичками команди «Контіненталу» 
із різних блоків. Оцінювали результа-
ти за декількома параметрами, серед 
яких: швидкість та якість траєкторії 
розвороту, правильність занурення 
плуга, рівність проходів та поверхні 
після проходження агрегатів. Учас-
ники змагання отримали сертифіка-
ти, а переможці – власні трактори, 
поки що – мініатюрні. 

Прес-служба Компанії 
«Контінентал»
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Промо

Орати якісно, ще й на швидкість 
вчились трактористи Компанії «Контінентал»
Міжнародним стандартам цього виду обробітку землі навчали спеціалістів агрохолдингу володар світового кубка з 

оранки Йєнс Іверсен та його помічник Андреас Торзаґер. Вдосконаленню майстерності орачів присвятили триденний 
захід, що пройшов на полях «Контіненталу» на Львівщині та Тернопільщині.

Назвати її дорогою нині важко, адже 
уже третій рік, зі слів Товстеньківського 
сільського голови Бориса Качмарського, 
цей відрізок автошляху, від Пробіжни 
до перехрестя Чайка, подекуди всуціль 
вкритий глибокими ямами та вибоїнами, 
ніхто не ремонтує. Тому водії, котрі пря-
мують з Чорткова на Гусятин чи Хмель-
ницький, воліють їхати через Копичинці. 
Але для місцевих людей це – не вихід. 
Як їм з Товстенького, а тим більше з 
дальших сіл району добиратися до рай-
центру? Як доїхати швидкій до хворого, 
пожежній? Автобуси та маршрутки, що 
сюди ще наразі курсують, уже відмовля-
ються їхати цим напрямком. Приміром, 
Кременець – Кам’янець-Подільський 
віднедавна змінив маршрут через Копи-
чинці.

Як повідав нашим кореспондентам 
Сидорівський сльський голова Михайло 
Троян (Гусятинський район), люди тут 
зібралися для того, щоб привернути ува-

гу влади до дороги, яка уже стала непро-
їзною. Зусібіч наступає посадка, яку ніх-
то не чистить. Складається враження, що 
усі забули про цю злощасну дорогу. Люди 
стали заручниками ситуації, відрізані від 
цивілізованого світу як з боку Чорткова, 
так і Гусятина. Місцева і обласна влада 
знають про цю проблему, тож надіються 
цією акцією зрушити питання з мертвої 
точки. 

Представник підрядної організації 
«Спецбудстандарт», яка другий день 
фрезерує дорожнє полотно і розпочинає 
ямочний ремонт, повідав гурту людей, що 
вони працюють за договором від квітня 
місяця цього року і виконують завдання, 
які доводить Служба автомобільних доріг 
у Тернопільській області (САД). Першо-
чергово ремонтували відрізок дороги у 
напрямку Лосяча – Скали-Подільської, 
де більш інтенсивний рух. Тепер пере-
йшли сюди.

Перший заступник голови райдержад-

міністрації Іван Заболотний, що саме 
під’їхав, зазначив, що районною владою 
порушується питання ремонту цієї доро-
ги перед обласним керівництвом від ми-
нулої осені. Вона стоїть на балансі Служ-
би автомобільних доріг області. Учора 
він особисто побував у кабінеті в. о. го-
лови Тернопільської ОДА Івана Крисака, 
де вкотре озвучив проблему. Той, у свою 

чергу, зв’язувався з керівництвом САД, 
де пообіцяли, що приступлять до ремон-
ту. Більше нічого він міг сказати.

Прямо під час акції Товстеньківський 
війт Борис Качмарський набрав телефон 
виконуючого обов’язки керівника Служ-
би автомобільних доріг Тернопільської 
області Володимира Хемія, і той, як він 
переповів, зазначив, що вже одна під-
рядна організація приступила до ремонту 
відрізку дороги між населеними пункта-
ми Товстеньке – Пробіжна. Найближ-
чим часом з боку Гусятина їй назустріч 
рухатиметься інший підрядник. До 1 ве-
ресня питання цієї дороги буде закрите.

Узявши цю дату за відправну точку, 
люди після годинної акції розійшлися, 
залишивши за собою право знову пере-
крити дорогу, якщо слова не будуть під-
кріплені ділом.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

Ситуація

У Товстенькому люди на годину перекрили 
рух дорогою державного значення

Учора, 8 серпня, з 10-ї до 11-ї години на перехресті доріг при в’їзді у Товстеньке група мешканців цього та 
навколишніх сіл – Кривенького, Василькова, Коцюбинчиків, Сокиринців і Сидорова сусіднього Гусятинського 
району у кількості більше 50 осіб перекрила рух автотранспорту дорогою державного значення Тернопіль – Скалат 
– Жванець. 
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Гість редакції

Як лікарський «заміс» 
в душі не проріс

Зростав у наскрізь медичній роди-
ні – так образно окреслює тепер свій 
родовід аж до третього коліна. Втім, 
представники старшого покоління міс-
тян, мабуть, ще пам’ятають імена його 
батьків. Терапевтичним відділенням 
районної лікарні у Чорткові на ту пору 
завідував Ізидор Берлович Герстен, 
педіатрією – Фріда Яківна Кружкова-
Герстен. «Мама, до речі, певний час 
працювала ще й директором Чортків-
ського медичного училища – так би 
мовити, паралельно», – конкретизує 
наш гість.

Звісно, батьки в один голос хотіли, 
аби син теж став лікарем. А він забаг 
журналістики – і край. Вони не проти-
вились – надто поважали вибір юнака. 
І він, щоб забезпечити собі вступ на 
омріяний факультет, два роки поспіль 
відпрацював кіномеханіком в місце-
вому кінотеатрі ім. Шевченка (тоді – 
теперішнє приміщення Чортківської 
ДЮСШ по вулиці Носса). Пояснює: 
на той час, аби вступити до вишу, тре-
ба було мати або два роки трудового 
стажу, або служби в армії.

А ще треба було представити влас-
ні публікації в пресі. От він і писав до 
газети (на знімку справа – публікації за 
1964 р.). З вдячністю згадує тепер імена 
тих, хто навчав його азам майбутнього 
фаху в стінах чортківської редакції – 
тодішнього редактора Василя Шуляка, 
завідуючого сільгоспвідділом Михайла 
Мироненка, відповідального секретаря 
Анатолія Попова.

А потім, каже, коли повіз докумен-
ти до Львова, до ЛНУ ім. І.Франка, 
– розгубився. Бо конкурс на журфак 
– гігантський. Подався до Москви, в 
МДУ, – ще більше «наївся» страху. Там 
абітурієнтами ходили чолов’яги ще й з 
якими розбухлими від кількості влас-
них доробків теками. Подумав: «Куди 
тут мені!..». Тому поїхав до Мінська. 
Там, принаймні, було в кого спинити-
ся – батькового фронтового товариша. 

Якщо зі спортом – на «ти»
Вступив на омріяний журфак легко, 

склавши всі іспити на 5 і лише історію 
на 4 (адже Чортківську середню школу 
№ 2 закінчив зі срібною медаллю). І 
то, каже, велике щастя. Деталізує:

– У Мінську на той час на «ура» 
йшла перша американська вистава – 
«Архітектура США». Нічого особливо-
го, хоча за квитками стояло все місто. 
Всі хотіли побачити. А під час виста-
ви глядачам ще й роздавали нагрудні 

значки з американською символікою. 
І ось на іспит з історії прийшло багато 
хлопців з такими значками на грудях. 
Професор, що приймав іспит (пізніше 
я дізнався, що то автор підручника з 
історії Білорусії), вбачаючи у хлопцях 
ідеологічних ворогів, виганяв їх одного 
за другим, ставлячи двійки. А мені по-
щастило: мав на грудях значок «Спеле-
отурист Тернопільщини». І той значок 
спрацював магічно: професор поціну-
вав його ще й як! Я отримав четвірку. 

Доленосний значок, виявляється, 
дістався Борисові Герстену не так собі 
– в отроцтві він з товаришами підко-
рював славнозвісну печеру Млинки. 
Одне слово, склав норми на значок. А 
далі – дія його величності випадку.

До слова, залюбленість у спорт чер-
воною ниткою стрімкує через все його 
життя. Цьому стрункому і поставному 
чоловікові нині нізащо не даси його 72 
років. До того ж, спортивна тема – одна 
з визначальних в його фахові. Борис 
Ізидорович наразі викладає спортивну 
журналістику в своїй же alma-mater. 
Тривалий час працював спершу за-
ступником директора спортивної ре-
дакції Білоруського телебачення, по-
тім, після посади директора програм, 
обійняв посаду власне директора спор-
тивної редакції. Гордиться, що йому 
випало працювати на Олімпійських та 
Параолімпійських іграх, Універсіадах, 
об’їздити багато країн світу.

Була в послужному списку й журна-
лістика іншого ухилу – суто дитяча. Бо 
після університету відслужив в армії, 
а відтак втрапив на роботу до редакції 
республіканської дитячої газети. Ще 
рік роботи – в газеті «Література і мис-
тецтво». А від 1977-го й по сьогодні, 
тобто вже 42 роки, – на телебаченні. І 
там спочатку, ще до спортивної, була 
редакція дитячих програм.

«Ця тема крає серце та ятрить душу»
Дванадцять років тому Борис Герстен 

змінив кабінети і студії Національної 
державної телерадіокомпанії Республі-
ки Білорусь на приміщення ONT (за-
гальнонаціонального ТБ), куди його 
запросили. Розповідає:

– Так і працюю – заступником за-
відувача відділу. Але фактично займа-
юся документальним кіно. Долучився 
до випуску понад шістдесяти фільмів. 
І міжнародні призи є.

Ним створено цілий цикл кінодоку-
менталістики про мінське гетто, одне 
з найбільших на території Європи, де 
від рук нацистів загинуло 800 тисяч 
осіб. До циклу увійшло чотири філь-

ми. За словами автора, найпотужніший 
– «Зондергетто», його вже продемон-
стровано в Департаменті США. І ще є 
три фільми-хроніки з відповідною при-
святою: «Трагедія», «Опір», «Правед-
ники». Цикл отримав гран-прі Міжна-
родного фестивалю історичного фільму 
у Варшаві, головний приз Національ-
ного конкурсу у Відні. Незабаром, 1 
вересня, передбачається показ фільмів 
у Мюнхені.

– Фільми тісно пов’язані з історією 
Білорусі, – конкретизує автор. – У нас 
є рубрика відповідного спрямування 
«Зворотний відлік».

Власне ця тема безпосередньо близь-
ка Борисові Герстену: адже Голокост 
часів Другої світової війни безжально 
«пройшовся» й по долі його родини. 
У чортківському гетто загинула перша 

сім’я його батька – дружина і двоє ді-
тей, про що Ізидор Герстен дізнався, 
повернувшись до Чорткова у 1944-му. 
А ось батьковій сестрі, Борисовій тіт-
ці, дивом вдалося вижити – її вряту-
вала місцева мешканка п. Якубовська. 
Близько двох років, ризикуючи влас-
ним життям, жінка відважно перехову-
вала молоду єврейку у себе в підвалі. 
До слова, Борис Герстен зі своєю дру-
жиною років з 15 тому їздив до Амери-
ки, аби навідати родину, що втрапила 
за океан. Однак зустрівся лише з дядь-
ком (тітчиним чоловіком) та їхнім си-
ном, бо тітки вже не було в живих.

А пані Якубовській Ізидор Герстен 
на знак вдячності за врятування сестри 
допоміг з оформленням документів на 
виїзд у Польщу, до Кракова. Наш гість 
пригадує, як ще дитиною їздив разом з 
батьком у польське консульство в Ки-
єві з цього приводу. І щемко зазначає, 
що в Чорткові на вулиці Шопена досі 
стоїть хата, де колись мешкала п. Яку-
бовська.

Світ тісний і безмежний
Борис Герстен дуже добре володіє 

польською мовою. Каже, це свого часу 
допомогло йому легко й безболісно 
оволодіти білоруською. Зізнаюся від-
верто: журналісти «Голосу народу» були 
вражені, як досконало наш гість воло-
діє й українською! І це при тому, що 
більше як пів віку мешкає поза межами 
України. Він же у відповідь скрушно 
зітхає: «На жаль, мало спілкуюся укра-
їнською. Хоча в Білорусії українська 

діаспора численна. Є й рада різних 
діаспор – у нас сорок дев’ять спілок. 
Я був головою єврейської діаспори 
всієї Білорусі. А мій колега – голова 
української діаспори. Посол України в 
Білорусі був родом з Тернопільщини! 
То ми з ним спілкувалися українською 
досхочу – мені в задоволення».

Наша розмова раз у раз торкаєть-
ся рідних серцю гостя редакції начал. 
І постулату – який все ж тісний світ. 
Усміхаючись власним спогадам, Борис 
Герстен пригадує, як під час служби 
в армії (служив він офіцером, бо піс-
ля військової кафедри в університеті)
втрапив на авральний збір урожаю аж 
в Хакаську автономну область. Запро-
сив якось їх, чотирьох офіцерів, на 
вечерю до себе додому голова колгос-
пу, до якого був прикомандирований 
військовий підрозділ, – полковник у 
відставці. Його дружина взялася по-
казувати сімейний альбом. На диво 
Бориса, там, за тисячі кілометрів від 
батьківщини, раптом побачив фото …
свого батька воєнних часів. Виявилось, 
господиня дому – також колишній 
фронтовий медик. Служила начальни-
ком аптеки при госпіталі, де команду-
вав Ізидор Герстен. Ось так буває.

На свій жаль, відданість журналісти-
ці Борис Герстен не зміг передати по 
роду власним дітям. Обидва сини за-
ймаються бізнесом і наразі не мешка-
ють в Білорусі. Мають Герстени (дру-
жина п. Бориса – кандидат біологічних 
наук, викладає в Мінському педунівер-
ситеті) двоє внуків – 21 та 11 років. 

А до Чорткова приїздять хоча б раз 
на 4-5 років. Тепер, бо доки жила мати, 

то й привезених внучат не 
раз гляділа. Фріда Яківна 
померла 1996 року, а Ізи-
дор Берлович ще 1969-го, 
у віці шістдесяти літ. 

– Тягнуть сюди бать-
ківські могили, – мовить 
наш гість сумовито. – І 
бабуля в Чорткові похова-
на, – додає. 

Колись Герстени меш-
кали на вулиці Д.Пігута 
(тодішній Ульянова). І те-
пер п. Борис залюбки на-
відав колись рідний дім, 
постояв у тому під’їзді…

Фах і хобі: хто 
старше?

– Змінився Чортків, 
дуже змінився, – мовить 
неквапно. І розмірковує: 
– Знаєте, чотири роки 
назад було тут багато ви-
вісок на кшталт «Адво-
кати», «Стоматологія». 
А тепер – то «Аналізи», 
то «Аптека». Стільки ап-
тек ще в житті не бачив! 
Раніше думав: ну навіщо 
чортківцям стільки адво-
катів? Невже так часто 
судяться? А тепер ситуа-

ція змінилась на аптеки.
Продовжує характеризувати різні ло-

кації вже як турист. І спонтанно пере-
микається на власні захоплення. Ви-
являється, Борис Герстен вже 50 років 
збирає меню ресторанів, кафе, їдалень, 
ПАБів, бістро і т. д. – там, де дово-
диться бувати. А географія його відвід-
ин надзвичайно широка – практично 
весь світ. У переліку країн, які бачив, 
крім усіх колишніх республік колиш-
нього СРСР (за винятком Таджикиста-
ну), це Іспанія, Франція, Італія, Мона-
ко, Швеція, Данія, Бельгія, Голландія, 
Польща, Німеччина, Угорщина, Кіпр, 
Туреччина, Австралія, США, Аргенти-
на, Японія, Південна Корея, Китай. 
Ось такий набір. То все – переважно 
відрядження, часто й зі спортивними 
командами.

Навіть влаштовував виставку зібра-
ного – отих меню. Знайшлось чимало 
охочих до такого хобі. А ще Б.Герстен 
колекціонує власні записи в бібліоте-
ки країн світу. Хвалиться: «Я – єдиний 
громадянин Білорусі, записаний в бі-
бліотеку Гонконгу. І там знайшов кни-
гу, за якою згодом зробив фільм про 
Олімпійські ігри 1936 року. Так нерід-
ко буває, коли захоплення служить ще 
й фаховій меті».

Славних людей, що й казати, вико-
лисала колись наша рідна районна га-
зета. Підняла на крило, благословила 
у світ. 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Діани СОРОКИ

Борис Герстен: білорус із серцем чортківчанина
Зі своїх 72-х прожитих наразі літ аж 54 цей чоловік мешкає в Мінську. Тож, мабуть, можна без перебільшення 

назвати Бориса Герстена мінчанином – і не помилишся. А він, проте, досі тужить серцем за отчиною – маленьким 
старовинним Чортковом. З плином літ, здається, все відчутніше. Тужить за тим місцем, де народився і зростав, де 
минали юнацькі роки. Де, зрештою, є редакція районної газети, у стінах якої започатковувались його витоки як 
журналіста. Багато-багато років назад – ще в 1964-1965-х. Тоді, коли юнаком дописував до районки, щоб пізніше 
стати студентом журфаку. І ось він загостив у ці стіни.

Борис Герстен (зліва) з громадським 
діячем Чортківщини 

Олександром Степаненком 
у редакції «Голосу народу». 



Володимир Гевко народився 20 серпня 
1975 року в смт Товсте Заліщицького 
району Тернопільської області, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, 
освіта вища, директор та засновник 
ТОВ «Навчально-консалтингова компа-
нія «Профі-Центр», безпартійний, меш-
кає в місті Тернополі, судимість відсут-
ня, прибічник політичної партії «Слуга 
народу». Він – брат гумориста та ак-
тора Віктора Гевка (команда «Ліги Смі-
ху» V.I.P. Тернопіль).

– Володимире Леонідовичу, ви щойно 
повернулися із навчань, які відбувалися у 
Трускавці. Які ваші враження?

– Дуже інтенсивно. Заняття тривали з 
дев’ятої ранку і до пізнього вечора. За-
галом було дуже змістовно. Ми читали 
пресу і там журналісти висловлювали 
свої думки з приводу того, навіщо ці тре-
нінги, чого можна навчитися за сім днів. 
То я пояснював, що нема у нас профе-
сії «народний депутат України», на яку 
треба було б вчитися п’ять років. Згідно 
із законом, депутатом може стати ко-
жен громадянин України. В цьому і вся 
суть демократичного суспільства, коли у 
Верховній Раді працюють люди з наро-
ду, а не окрема група експертів. Навчан-
ня дало поштовх до того, щоб депутати, 
багато з яких не мають політичного до-
свіду, вже у перші дні почали працювати 
ефективно. 

– Чому вирішили стати народним де-
путатом?

– Я завжди намагався не стояти осто-
ронь тих процесів, які відбуваються в 
моєму місті і в державі. Зараз я побачив, 
що є реальна можливість дійсно змінити 
країну, насамперед, систему державного 
управління, побороти корупцію і все, що 
сповільнює економічний розвиток дер-
жави. 

– Коли прийняли рішення йти у парла-
мент?

– Не можна визначити чітко день чи 
момент, коли я прийняв це рішення. Це 
був довгий процес. Сумнівався, чи руха-
тись у цьому напряму, чи дійсно команда 
президента «Слуга народу» зможе зреалі-
зувати ці зміни. Кожного разу, коли ми 
спілкувалися з командою Володимира 
Зеленського, аналізували, що говорить 
наш новий Глава держави, я перекону-
вався в тому, що дійсно йде команда, яка 
хоче змінити важливі речі. Те ж стосуєть-
ся його бачення того, як мають працюва-
ти органи управління на державному рів-
ні. Під час президентських виборів було 
відчуття, що зараз саме той час, коли 
мають відбутися зміни. Тоді я й прийняв 
рішення не стояти осторонь, а докласти 

максимум зусиль і зробити все, щоб ста-
ти частиною цього процесу.

– Як ваш брат, Віктор Гевко, повпливав 
на ваше рішення?

– Брат багато років знає Володимира 
Зеленського особисто, оскільки співп-
рацював з ним задовго до виборів. Без 
оцінок ззовні чи через третіх осіб. До-
бре знає його як людину і те, який він 
в роботі. На президентських виборах Ві-
ктор Гевко був його довіреною особою 
у Тернопільській області. Чув від брата 
про Володимира тільки позитивні від-
гуки. Тому думка Віктора для мене мала 
теж велике значення. 

– Ви одразу знали, що переможете, чи 
мали сумніви? Що стало визначальним у 
вашій перемозі?

– Ніхто наперед не знав, хто перемо-
же. Всі хотіли перемогти. Ми розуміли, 
що є велика підтримка рейтингової пар-
тії «Слуга народу», рейтинг у президента 
теж високий. Але ми також розуміли, що 
це не є основне. Що добре видно на при-
кладі нашої області, бо не у всіх округах 
перемогли наші кандидати. 

– Ви вели інтенсивну виборчу кампанію. 
Що для вас було найважчим?

– Під час виборчої кампанії ми робили 
максимально все, щоб зустрітися з людь-
ми, побачити і почути їх. Щоб люди теж 
могли дізнатися, хто я. Зустрічей було 
насправді багато. Інколи за один день по 
5-6, рідше – по три. 

Ми мали дуже короткий період вибор-
чої кампанії. Центральна виборча комісія 
зареєструвала нашу команду 27-го черв-
ня. Ми змогли відкрити виборчий раху-
нок, і взагалі займатися агітаційною ді-
яльністю, тільки першого липня. Тобто, 
на виборчу кампанію мали менше трьох 
тижнів. Тим не менше, я вважаю, що ми 
з цим справилися. 

Багато людей приходили на зустрічі, 
ставили запитання, цікавились моїм ба-
ченням на різні речі.

Ми були у всіх великих містах нашого 
округу разом із командою V.I.P. Терно-
піль, яку свого часу я підтримував. Тепер 
вони мене підтримують, проводили кон-
церти без гонорарів. Ніхто з команди за 
час виступів в період агітації не взяв ні 
копійки. 

– Скільки коштів витратили на перед-
виборчу кампанію? Що було найзатрат-
нішим?

– Найдорожче коштувала реклама на 
бігбордах. Десь в межах 100 тисяч гри-
вень. Загалом треба підсумувати, не 
пам’ятаю точних цифр. 

– Чим запам’яталась зустріч з виборця-
ми у Чорткові?

– Не можу сказати, що спілкування з 
виборцями у вашому місті було особли-
вим. Зустрічі з людьми були дуже схожі 
між собою. Насправді потреби і пробле-
ми у всіх містах однакові. В Чорткові, як 
і в найменших селах Заліщицького чи 
Борщівського району, людей турбувало 
одне і те ж. Наприклад, стан доріг. У се-
лах розповідали, що через погану дорогу 
до них відмовляється їздити «швидка». 
Якщо коротко, народним депутатам тре-
ба докласти максимум зусиль, щоб люди 
мали все для комфортного життя за міс-
цем свого проживання. 

– Наскільки добре знаєте свій округ: 
місто Чортків, Чортківський, Заліщиць-
кий та Борщівський райони? 

– Був у Чорткові, Заліщиках і Бор-
щеві десятки разів. Пам’ятаю, як ми, 
малими, через поле ходили пішки до 
Червоногородського замку. Це швидше, 
ніж добиратися асфальтованою дорогою. 
Мої батьки живуть у Товстому, звідки я 
родом, родичі – тут і в найближчих ра-
йонах. Добре знаю місцевих. Тому я ро-
зумію, що потрібно людям, які прожива-

ють в окрузі. 
– Одна з найбільших проблем в регіоні – 

вивіз і переробка сміття. Що думаєте з 
цього приводу?

– Це те, що абсолютно не врегульовано 
на законодавчому рівні. У багатьох кра-
їнах сміття давно перетворили на товар, 
за який конкурують країни між собою. 
Вивіз та переробка сміття – це вигідний 
бізнес. А в нас із ним велика проблема. 
Нам, депутатам, потрібно буде на зако-
нодавчому рівні створити умови, щоб ця 
проблема запрацювала як бізнес-сфера. 
Я думаю, ми будемо це питання обгово-
рювати в парламенті і долучатимемо до 
нього тих людей, які мають досвід роботи 
в цій сфері в інших країнах. 

– Як бачите розвиток ключових галузей 
в країні? Зокрема, медицини і освіти?

– Медицина перебуває на стадії ре-
форми. Багато речей, які змінилися в цій 
сфері, ми підтримуємо. Я не є фахівцем 
медичної галузі, але можу говорити про 
речі, з якими доводиться мати справу. 
Наприклад, ми погоджуємося, що кошти 
мають бути закріплені за пацієнтом, а не 
за «ліжком» в лікарні. Добре те, що па-
цієнт може вирішувати сам, де і в якій 
клініці йому лікуватися. Чи коли, на-
приклад, жінка має право народжувати 
у тому пологовому будинку, про роботу 
якого вона дізналася більше позитивних 
відгуків. Відповідно цей медичний за-
клад отримує більше коштів з бюджету, 
ніж інші. Другий момент – це заробітна 
плата медиків. Важливо, щоб хороші лі-
карі, до яких хочуть іти пацієнти, мали 
більшу заробітну плату і не їхали після 
завершення медзакладу за кордон. 

Про освіту можу говорити багато, 
оскільки майже 20 років викладав бізнес-
дисципліни на кафедрі менеджменту у 
Тернопільському національному техніч-
ному університеті. Зараз я – кандидат 
економічних наук, доцент. Вже другий 
рік в докторантурі і не викладаю, але досі 
тісно пов’язаний з наукою. Візьмемо, 
до прикладу, заклади техосвіти, в яких 
вчаться юнаки, майбутні механізатори. 
Там не має бути комбайн «Нива», коли 
всі їздять на «Джон Дірах», який студен-
ти лише бачать на картинках під час за-
няття. 

Також нам треба подбати про те, щоб 
люди, які закінчують ті ж профтехучили-
ща чи інші навчальні заклади за держав-
ний кошт, хотіли в нас працювати, а не 
їхали за кордон. Якщо держава витрачає 
кошти на навчання своїх громадян, їй 
треба зробити так, щоб потім вони тут 
працювали. І я на посаді народного де-
путата буду докладати максимум зусиль, 
щоб посприяти цим змінам. 

– Як щодо розвитку туристичної галузі?
– У нашому регіоні ми маємо унікаль-

ні печери в селі Кривче, Червоногород-
ський замок і водоспад, Дністровський 
каньйон, куди можна запросити туристів. 
У світі є країни, які живуть за рахунок 
добре розвиненої туристичної галузі. Ми 
можемо брати з них приклад. І перше, 
у що нам потрібно вкладати кошти, це 
в розвиток інфраструктури. Поясню на 
прикладі, що таке дороги для туристич-
ної галузі. Пригадую, як ми одного разу 
з друзями під час планування відпочинку 
в горах вибирали готель, в якому хотіли б 
зупинитись. Вибрали один з найкращих, 
в який так і не поїхали, бо 30 кілометрів 
до нього була дуже погана дорога. 

– Яка ваша думка щодо розвитку біз-
несу?

– Я вже чотири роки голова Регіональ-
ної ради підприємців при Тернопільській 
облдержадміністрації, добре знаю, чим 
живе бізнес. Народним депутатам бага-
то потрібно буде працювати в напрямку 
підтримки бізнесу. На законотворчому 

рівні варто було б поміняти підхід різних 
інституцій, зокрема, контролюючих, до 
людей, які хочуть будувати приватний 
бізнес, створювати нові робочі місця. Тут 
потрібна і зміна судової системи. Треба 
зробити все, щоб підприємці стали юри-
дично захищеними. Ми їх запитували, 
чому вони не хочуть відкривати тут фір-
му, то вони кажуть, що просто бояться. 
Оскільки зараз вкладуть значні кошти у її 
заснування і старт, а років через три рей-
дерськими методами просто хтось при-
йде і відбере підприємство. Треба, щоб 
контролюючі служби ставали сервісни-
ми, а не виконували каральну функцію. 

– З чого плануєте розпочати роботу в 
окрузі у першу чергу?

– Перше. У нас є кілька стратегічних 
об’єктів, які в критичному стані. На-
приклад, обвалений міст у селі Лисівці, 
яке знаходиться між містечком Товсте і 
Борщевом. Також міжміські дороги, які 
потребують ремонтів. Друге, це розвиток 
інвестиційної привабливості регіону. Ми 
будемо співпрацювати і з мерами міст 
нашого округу. Я вже мав кілька розмов 
з Чортківським і Заліщицьким міськими 
головами Володимиром Шматьком та 
Аллою Квач. 

– Чи є у планах відкриття громадської 
приймальні у Чорткові?

У планах є. Для мене багато організа-
ційних питань є новими, тому наразі ска-
зати: що, як і де, не можу. Але ми працю-
ємо над цим питанням. 

– Що буде із вашим бізнесом під час ро-
боти у парламенті? Хто буде вести ваші 
бізнесові справи наступні п’ять років?

– Після офіційного оголошення ре-
зультатів виборів Центральною вибор-
чою комісією та офіційним обранням 
депутатів Верховної Ради, всі народні 
обранці у 20-ти денний робочий термін 
мають передати свої права на бізнес і 
керівні посади іншим людям. Я нічого 
не приховую, зовнішніх осіб ми не на-
йматимемо. Це будуть люди, які вже є на 
керівних посадах, зараз йде мова лише 
про перерозподіл обов’язків і сфер від-
повідальності між ними. 

– Де плануєте жити в столиці?
– Верховна Рада забезпечує народних 

депутатів номером у готелі. Наразі я не 
знаю, в якому саме буду проживати. 

– Чи плануєте у майбутньому придбати 
житло у Києві?

– Поки не можу про це говорити. По-
дивлюся, на стільки у цьому буде по-
треба. Можливо, того, що запропонує 
держава, буде цілком достатньо для здій-
снення депутатських повноважень. 

– Що найбільше гальмує розвиток в 
країні?

– Політична воля всіх, хто керує дер-
жавою. Одними з перших законопро-
ектів, які подаватиме партія «Слуга на-
роду», буде щодо зняття депутатської 
недоторканності, закон про імпічмент 
президента, закон (процедура) відкли-
кання народного депутата. Тобто те, на 
що не стало політичної волі нашим по-
передникам. Я впевнений, що у цьому 
парламенті ці питання будуть вирішені. 

– Які виклики стоять перед Верховною 
Радою? Що парламент має зробити за 
перших півроку роботи?

– Насамперед показати всім, що 
ми прийшли творити зміни. Подава-
тимемо законопроекти щодо розви-
тку економіки, напрямків по боротьбі 
з корупцією тощо. За перших півроку 
роботи люди повинні побачити, що 
і парламент, і президент починають 
працювати у напрямку вирішення най-
більш болючих проблем.

Спілкувалася Леся ПИНЯК 
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12 серпня. Тривалість дня – 14.40. Схід – 5.42. Захід – 20.22. Іменини святкують Андрон, Герман

Політика

Із перших уст

Гострим рядком
Післявиборне

Коли правителів «ідуть» – 
З надією народ чекає, 
Бо так вже в світі повелось – 
Пустим «святеє місце» не буває.
У владу йдуть заможні і багаті,
Пібрехачів «годують» цілі штати – 

Працюють професійно і завзято
Умільці люд за гроші «охмуряти».
І слухають на різних мовах люди – 
«Всьо будєт харашо»
Або «Все добре буде»,
Заводи, фабрики і банки загребли,
Маєтки, замки за кордоном 
                        вже придбали – 

Хто острів в океані. Або навіть зірку.
(Нехай би ще скупили і вулкани!).
Що має простий люд в кишені? 
                                   «Дірку!».
І Основний Закон їм не указ – 
Предмет наживи нині надра – 
Нафта й газ!
А за своїх дітей бояться – страх.

Ганяють по столиці на броньовиках!
Прийдеться знову пану Комарову
Із людоїдами вести розмову –
Нехай ще раз поїде в джунглі,
Щоб в міністерствах були люди мудрі!

Леонід КОЛУБАЄВ, 
м. Чортків

Інтерв’ю з нардепом Володимиром Гевком 
про плани на наступні п’ять років його роботи в парламенті
Позачергові вибори народних депутатів до парламенту завершилися близько трьох тижнів тому. Вже відомо, яким буде склад майбутньої Верховної Ради. 

В окрузі №167 переможцем виборів став підприємець, колишній викладач бізнес-дисциплін Тернопільського технічного університету Володимир Гевко. 
Звідки родом, які плани на наступних п’ять років та що хотів би змінити в нашому окрузі – Володимир розповів в інтерв’ю журналістам «Голосу народу». 
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13 серпня. Тривалість дня – 14.37. Схід – 5.44. Захід – 20.21. Іменини святкують Григорій, Євдоким

Традиції

Угринь
«Неймовірні емоції мешканцям 

села Угринь Заводської об’єднаної 
територіальної громади подарували 
місцеві самодіяльні артисти та гості 
свята», – йдеться на Фейсбук-сто-
рінці останньої. Народні гуляння 
тут традиційно влаштовують у ма-
льовничому видолинку над Серетом. 
Спеціально задля цього та інших ма-
сових заходів кілька років тому спо-
рудили муровану сцену, перед якою 
на тюках соломи зручно вмостили-
ся глядачі. Поруч було облаштовано 
фотозону «Я люблю Угринь!», діяли 
торгові точки.

Перед концертом був проведений 
інтеграційний захід, де жителі гро-
мади через інтерактивну гру вчилися 
створювати електронні петиції (так 
звані е-петиції). 

Приємною несподіванкою став 
виступ народного артиста України, 
улюбленця публіки гумориста Гриця 
Драпака.

По завершенню дійства бавив пу-
бліку місцевий відомий на всю окру-
гу музичний гурт «Акорд».

Товстеньке
Жива музика, спів аматорів сцени, 

танці місцевих художніх колективів, 
святковий феєрверк – все це поба-
чили мешканці Товстенького та гості 
села, яких зійшлося, зі слів сільсько-
го голови Бориса Качмарського, того 
дня як ніколи багато на святкування 
іменин. Навіть з сусіднього Гусятин-
ського району приїхали. А перед тим 
пораділи за перемогу над суперни-
ком улюбленої футбольної команди 
з розгромним рахунком 7:2.

Почесним гостем свята був голо-
ва районної ради Віктор Шепета, 
котрий вручив війтові сертифікат на 
суму 200 тисяч гривень в якості спів-
фінансування на прокладену асфаль-
тову дорогу через усе село.

Більш як годинний виступ заслу-
женої артистки естрадного мистецтва 
України Катерини Шимків з Чорт-
кова став апофеозом святкувань, які 
завершилися далеко за північ. 

Росохач
На гостини до найпатріотичнішого 

села району завітали депутат облас-
ної ради, відомий аграрій та меценат 

Василь Вислоцький, голова районної 
ради Віктор Шепета, заступник го-
лови райдержадміністрації Йосифа 
Овод та багато інших почесних гос-
тей, котрі звернулися до сільчан з ві-
тальними словами, – йдеться на сай-
ті Чортківсьої райдержадміністрації. 
Музичні вітання дарували присутнім 
учасники художньої самодіяльності 
місцевого сільського будинку куль-

тури. Родзинкою свята 
був виступ вокального 
гурту «Пшеничне пе-
ревесло» з Тернополя.

Великі Чорнокінці
 «Моє село, моя ма-

ленька Батьківщина» 
– таку назву носила 
святкова програма, 
влаштована біля бу-
динку культури села 
Великі Чорнокін-
ці, – про це йдеться 
на сторінці у Фей-
сбуці Колиндянської 
об’єднаної територі-
альної громади, до 
якої вони належать. 
За постійну підтримку 

села очільник громади Роман Клап-
ків вручив директору ПАП «Обрій» 
Степану Данилишину Подяку від 
ОТГ та цінний подарунок.

Шанованим гостем свята був Чорт-
ківський міський голова Володимир 
Шматько, з уст якого линули приві-
тання та побажання жителям Великих 
Чорнокінців. З імпровізованої сцени 
вітали односельчан місцеві аматори, 
які присвятили своєму рідному селу 
пісні та поетичні твори. Приїхали 
привітати сусідів запальними танця-
ми аматори з танцювального ансамб-
лю «Первоцвіт» із Колиндян.

Рясний дощ супроводжував виступ 
жіночого вокального ансамблю «Пере-
весло» з Шульганівки, які були запро-
шеними почесними гостями на свято. 
Завершилося дійство святковою дис-
котекою у місцевому будинку культури.
Підготував Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Фото Людмили ПАВЛІНСЬКОЇ, 
з сайтів Чортківської райдержадміністрації  

та Колиндянської ОТГ  

Угринь, Товстеньке, Росохач 
і Великі Чорнокінці у першу неділю серпня 

відсвяткували свої іменини
Із кожним роком традиція влаштовувати дні сіл набуває все більшої популярності на Чортківщині. Щойно 

завершилися позачергові парламентські вибори, як наступної після них неділі Заводське, Улашківці та Шманьківчики 
першими в районі відзначили свої іменини. 4 серпня до цієї когорти долучилося ще чотири села нашого краю.
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14 серпня. Тривалість дня – 14.33. Схід – 5.45. Захід – 20.19. День працівників ветеринарної медицини. День будівельника

Фест

Вперше фестиваль отримав статус міжнарод-
ного, де зібралися лемки зі семи країн світу: 
США, Канади, Польщі, Сербії, Хорватії, Сло-
ваччини, України. Звичайно ж, на фестиваль 
приїхала і делегація з Чортківського району.

Таке много-многолюдне свято не тільки 
передає з покоління в покоління культурне 
надбання лемків-русинів, а й дає можли-
вість повною мірою відчути самобутність 
лемківського побуту та традицій, які демон-
струють різного роду майстер-класи. 

Фестиваль відкрився урочистою ходою 
в центрі міста і продовжився традиційним 
концертом. В урочищі Бичова фестивалили 
до самісінького ранку. 

Концертна програма повнилася виступами 
численних аматорських, народних колекти-
вів, солістами-вокалістами з Тернопільщини, 
Прикарпаття, Львівщини та Київщини. 

«Ту ми ся тішиме і плачиме»… Панувала 
неймовірна святкова атмосфера, та водно-

час у неї все ж впліталася й туга за рідною 
землею лемків, яку по праву називають 
раєм на землі. 

Ювілейний фестиваль присвячений та-
кож і 75-тим роковинам із часу проведення 
операції «Вісла». На жаль, сучасна історія 
східної України сьогодні переживає схожі 
моменти, коли люди покидають рідні до-
мівки, залишаючи всі свої пожитки, їдуть 
не відомо куди... 

Завдяки проведенню таких фестива-
лів, ми, лемки, маємо можливість знати і 
пам’ятати своє коріння, свою історію та 
робити відповідні висновки сьогодні. Той, 
хто не знає свого минулого, не має права 
на майбутнє! 

До слова, відомо, що вже затверджений 
проект щодо будівництва музею під відкри-
тим небом. 

Ірина БЕРЕЗОВСЬКА 
Фото Володимира ШЕРСТІЯ 

«Вшитки лемки – гев, докупи!»
Цьогоріч, традиційно у першу неділю серпня (третього, четвертого) із 

гучним відлунням пройшов ХХ ювілейний фестиваль лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини» в урочищі Бичова, що за Монастириською. 



8

15 серпня. Тривалість дня – 14.30. Схід – 5.47. Захід – 20.17. День археолога
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Зустріч випускників

Сьогодні Івано-Франківськ – гар-
не, тихе, європейське місто Галичини 
з перебудованими майданами, чисти-
ми вулицями, а головне – привітними 
людьми. Невипадково за підсумками 
рейтингової оцінки його визнано од-
ним із кращих міст для проживання в 
Україні. 

Пройшло 60 років… Доля нас, ви-
пускників, порозкидала по всіх куточ-
ках колишнього СРСР. Звичайно, за 
ці роки ми змінилися, стали дідусями, 
бабусями та й вік у нас переступив за 
рубікон 80 (!), а це – фізіологічна ста-
рість. Але в душі ми залишилися мо-
лодими. 

Із 286 випускників у затишному скве-
рику біля пам’ятника Маркіяну Шаш-
кевичу, Іванові Вагилевичу та Якову 
Головацькому, біля стін альма-матері, 
зібралося всього 28 осіб. Організато-

рами зустрічі було запропоновано всім 
пройти на площу Шептицького, на-
впроти морфологічного корпусу меду-
ніверситету, де зробили пам’ятну світ-
лину зустрічі. А далі в кафедральному 
соборі Святого Воскресіння ми помо-
лились Богу і подякували Всевишньо-
му за те, що дав нам можливість зу-
стрітись. У молитві згадали поіменно 
тих однокурсників, які вже відійшли 
у вічність. Підтримавши пропозицією 
колишнього завідуючого кафедрою за-
гальної хірургії С.Геника, ми відвідали 
кабінети однієї з кращих кафедр уні-
верситету – нормальної анатомії.

Друга частина зустрічі проходила 
за застіллям і мала напівакадемічний 
характер. Линули привітання від од-
нокурсників, які тепер уже доктори 
медичних наук Івано-Франківського 
національного університету, від про-

фесорів – п. Геника, колишнього за-
відувача кафедри загальної хірургії 
Я.Гудивок (Горбатюк), завкафедрою 
фармакології. У своїх виступах наголо-
шували, що нині Івано-Франківський 
національний медичний університет 
(очільником якого є доктор мед. наук, 
професор Микола Михайлович Рожко) 
за результатами своєї діяльності та за 
рівнем державного тестування визна-
ний одним із кращих вузів України. 
На даний час в університеті навча-
ється більше 10-ти тисяч студентів, з 
них – понад дві тисячі іноземців. За 
останні роки кардинально змінила-
ся матеріально-технічна база вишу, 
комп’ютеризовано всі кафедри, біблі-
отеку; студенти забезпечені комфор-
табельними гуртожитками. Універси-
тет став багатопрофільним, із добре 
оснащеними новітніми технологіями. 
Тут отримують дипломи за фахом лі-
каря: загальної практики, стоматоло-
га, спеціаліста з фізичної реабілітації; 
дипломи бакалавра, магістра фізичної 
терапії. С.Геник і Я.Гудевок акценту-
вали увагу на дисциплінованості, від-
повідальності та високій моральності 
наших однокурсників, взаємовиручці 
при різних життєвих обставинах, пра-

цюючи вже фаховими медиками.
Членкиня оргкомітету зустрічі ви-

пускників Л.Олійник проінформувала 
про доленосність наших випускни-
ків: понад 150 осіб нашого випуску 
відійшли у вічність, решта, за станом 
здоров’я, не змогли прибути на зустріч. 
18 випускників пов’язали свою долю з 
наукою: захистили кандидатські, док-
торські дисертації, стали асистента-
ми кафедр медуніверситету, інститу-
тів удосконалення лікарів; працюють 
в Санкт-Петербурзі, Москві, Києві, 
Полтаві, Одесі, Дніпрі, Тернополі, 
Івано-Франківську. Значна частина 
випускників стала організаторами охо-
рони здоров’я, працюючи завідувача-
ми обласних відділів охорони здоров’я 
та провідними спеціалістами в різних 
галузях медицини, головними лікаря-
ми, заввідділами лікувальних закладів. 
Більшість з однокурсників стали висо-
кими професіоналами, практичними 
лікарями, двом (із Трускавця та Чорт-
кова) присвоєно звання «Заслужений 
лікар України» (в тому числі – й ав-
тору цих рядків). Із 28-ми призваних 
на медичну службу в армію 14-ом при-
своєно звання полковника, підполков-
ника, майора. Багато офіцерів вищого 
чину стало провідними спеціалістами 
військової медицини, працюючи в різ-
них куточках колишнього Радянського 
Союзу, а також – Монголії, Азії, Ла-
тинській Америці, в країнах Європи у 
складі обмеженої групи військ. Один із 
полковників медслужби займав гене-
ральську посаду, другий – був заступ-
ником начальника медичної служби 
Прикарпатського військового округу. 

Приємними були спогади про сту-
дентські роки. Із гумором згадували 
сільськогосподарські роботи по збо-
ру врожаю в колгоспах Івано-Фран-
ківської, Кіровоградської областей і 
Криму. 

Щиро дякуємо колегам-франківцям 
за організацію незабутньої і такої ба-
жаної зустрічі. Сльози радості і смутку 
бриніли у кожного в очах. Роз’їхавшись 
по своїх домівках, випускники 1959 
року Станіславського медичного ін-
ституту все ж не втрачають надії на 
нові зустрічі.

Стефан ГРИЦЬКІВ, 
заслужений лікар України, випускник 

1959 року Івано-Франківського 
(Станіславського) національного 

медичного університету

Якась невпев-
неність нави-
сла над селом. 
Вересень 1939 
року – то тра-
гічні дні в історії 
Західної Укра-
їни. Радянська 
армія визволи-
ла Галичину, 
комуністична 
ідеологія про-
никла в глиби-
ни суспільності 
галичан: нищи-
лись релігійні 

обряди, національні звичаї, викоріню-
валось все надбання народної пам’яті. 
Ті, кому не була байдужа доля України, 
обурювалися і шукали хоча б мораль-
ної підтримки, особливо молодь. Дех-
то намагався пристосуватися до нової 
влади і пішов на співпрацю з окупан-
тами, які вже арештовували священи-
ків, українську інтелігенцію, студентів. 

До нашого села Ромашівки арешти 

докотились у 1941 році. Притихли пісні 
просвітян, луговиків, проте законспі-
рована організація українських націо-
налістів не відступала від посвяти «Здо-
будеш Українську державу або згинеш 
у боротьбі за неї!». І гинули. У с. Ро-
машівка арештовані Михайло Матвій-
чук (по-вуличному Комар), його родич 
Михайло Музичка, Павло Маланчук, 
Микола Кіндяк, Захарій Когут, Мико-
ла Музичка (по-вуличному Кум), Іван 
Грицик (голова «Просвіти»), Микола 
Семирозум (інвалід без ноги), Роман 
Матвійчук, Павло Обнявка, Михайло 
Кільчицький, Михайло Гайовий, Пав-
ло Шуйка, Андрій Маланчук, Степан 
Бартків, два брати Ваврові – Іван та 
Михайло, дві молоді дівчини – Марія 
Адамик і Ксеня Концограда. Священи-
ка Стефана Когутяка хтось попередив, 
отець своїх рідних відправив на Станіс-
лавівщину і сам за ними подався. За їх 
відсутності всю господарку і все в кім-
натах енкаведисти пограбували. Двоє 
синів – Ромко і Корнелько – прибува-
ли до села конспіративно.

Трагедія у Чортківській тюрмі обі-
рвала всі сподівання. Перед приходом 
німців у Галичину по всіх тюрмах, як і в 
Чортківській, ув’язнені були жорстоко 
замордовані відступаючою радянською 
армією. Батьки ходили їх шукати. І, 
якщо б знайшли, то поховали б у рід-
ному селі. Та впізнати страчених було 
неможливо, залишилась тільки спільна 
могила на Чортківському цвинтарі.

Сини отця Когутяка Ромко і Кор-
нелько зі співчуттям прибули до села, 
порадившись з хлопцями-однолітка-
ми, особливо з Михайлом Музичкою 
(батько якого Микола, по-вуличному 
Кум, теж був замордований), вирішили 
перевезти з подвір’я отця Когутяка на 
подвір’я Михайла Музички вуличний 
туалет і зробити музей з фотографій 
радянських урядовців. Це їм вдало-
ся. Туалет був такий: дерев’яна будка 
з одним віконечком, чотири стінки 
дерев’яні, як і двері, в яких дві защіпки 
– зі середини та знадвору. Верх покри-
тий бляхою, яка вже взялася іржею. У 
будці низька лавочка, в якій – отвір, 
під ним відро з накриттям. На стінах 
приклеєні старі рядна, а на них – фо-
тографії радянських урядників, виріза-
ні з книжок. Це Сталін у центрі по-
між всіх керівників, навпроти – Ленін, 
теж керівники, військові та цивільні. 

На стінках нижче – імена і прізвища 
керівників Чортківської та злочинців 
інших тюрем, їх руки пофарбовані чер-
воною фарбою, наче кров’ю. На ніч 
двері туалету закривали на замок. 

З подвір’я отця Стефана Когутяка 
ця вбиральня була перевезена на возі, 
запряженому кіньми. Першою на ву-
лиці була садиба авторки цих рядків 
– відразу від старого цвинтаря. Друга 
– Миколи Маланчука, його син Пав-
ло арештований і страчений. Поруч – 
обійстя Миколи Кіндяка, страченого. 
У черзі – Захарій Когут, страчений, 
батьки вислані до Росії. Дві садиби 
нейтральні. Третя – Миколи Музички, 
страченого, його син Михайло арешто-
ваний, дружина Розалія і дві доньки, 
Люба та Марійка, вислані у Томську 
область (Росія). 

Коли у Галичину вступили німці, 
прислужники радянської влади туалет-
музей полили пальним і підпалили, 
самі ж добровільно вирушили до Ро-
сії. Залишились подальші їх родичі, але 
їхні діти ні в чому не винні.

Марія ШТЕПА, 
БСМ «Карітас»

На фото: син отця Стефана 
Когутяка – Роман Когутяк, 1923 р. н. 

Станіславів, 1942 рік.

Як це було

Музей в …туалеті
То була бентежна весна, коли місяць всміхався закоханим, підморгуючи 

одним оком, ховаючись за хмаринку. Та не вгадав князь неба, що та весна 
буде для них останньою.

Спогад серце гріє
Нещодавно, а саме – 25 липня, в м. Івано-Франківськ відбулася зустріч 

випускників 1959 року Станіславського медичного інституту (нині – 
Національний медичний університет) зі своєю альма-матер. Зустріч через 
60 років! 
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– Чого це наша наречена засмутилася? 
Дівчата, нумо пісню заспіваймо весільну! 
– Оксана продовжувала нарізати салат і за-
тягла смачним грудним голосом: 

 – Горіла сосна, палала… 
Жіночки й собі підхопили: 
– Горіла сосна, палала, 
Під нев дівчина стояла, 
Русяву косу чесала. 
Ой, коси, коси, ви мої, 
Довго служили ви мені, 
Більше служить не будете, 
Під білий вельон підете… 
 – Тітонько Одарко, думали вас розвесе-

лити, а ви – в сльози! Цитьте, бо ще жених 
скаже, що ми тут вас образили чимось! 

– Зараз сороміцьких весільних співа-
тимемо, – Галина вдарила черпаком по 

сковороді, на якій пекла млинці, й почала 
вибивати, мов у бубен, та ще й підтанцьо-
вувати. – А та наша молода червона, як 
рожа, а той ваш молодий, як люшня від 
воза. 

Жіноче товариство залилося сміхом. 
Кухня все більше сповнювалася запахами 
святкових страв, приправленими чудовим 
настроєм і жартами. 

– Дай вам усім, Боже, здоров’я, – ви-
терла краєчком фартуха очі баба Одарка, 
– яка з мене молодуха?! Та хіба ж дітям 
відмовиш? І онуки молодці, вирішили нас 
з дідом потішити, таке свято влаштувати! 

– То радіти треба, мамо! П’ятдесят років 
прожити у парі – це вам не абищо! – об-
няла маму найстарша донька Марія. – І не 
просто прожити, а зберегти любов і повагу 
один до одного, виростити дітей, онуків, 
правнуків діждати! Нехай люди порадіють 
разом із нашою великою родиною!

– Скажіть, дівчата, гарна назва – золоте 
весілля, придумав же хтось! – задумливо 
сказала Рая, невістка Марії. 

– Стосунки, що пройшли випробування 
часом, такі ж коштовні, як золото, тому так 
і назвали, – відповіла їй свекруха. 

Баба Одарка залишила дівчат за розмо-
вами: 

– Треба ліки випити від серця, бо щось 
воно зовсім розхвилювалося, розболілося, 
– висипала на долоню кілька різних кру-
глячків, запила водою і прилягла на ліжко. 

Зі світлини на стіні навпроти на неї ди-
вилися двоє закоханих. То вона зі своїм 
Петром. Якраз після одруження, молоді 
ще, сповнені надії та оптимізму. Їй трид-
цять, а він на чотири роки старший. До 
одруження були знайомі менше місяця, 
зустрілися на весіллі двоюрідної сестри 
Петра, сподобалися один одному. Кілька 
разів зустрілися, а потім, як зараз пам’ятає 
слова чоловіка: «Чого ми будемо час втра-
чати? Нам треба дім будувати, дітей роди-
ти». Так просто й забрав її до себе. Батьки 
Петра прийняли дівчину-сироту, як рідну, 
в свою велику сім’ю. 

Розписалися у сільраді без будь-яких 
гучних святкувань та й почали собі жити. 
Спочатку з батьками, а згодом збудува-
ли власний добротний дім, за роботою й 
турботами світу білого не бачили. Чи були 
щасливими?.. 

Усякого було. Це теперішня молодь ледь 

що – відразу біжать розлучатися, а тодішні 
– більш терплячі були один до одного та й 
суспільство тоді все по-інакшому сприйма-
ло. Одарка з Петром любили один одного. 

Те, як сильно він її кохає, зрозуміла, 
коли потрапила в лікарню. Якраз після 
пологів, після народження третього сина. 
Вона була в дуже важкому стані, а Петро 
цілими днями маля бавив, старших глядів 
і щоночі сидів біля лікарняного ліжка дру-
жини. Пригадує, як цілував її руки, торкав-
ся ніжно її обличчя, коли думав, що вона 
спить, і все шепотів: «Ти ж моя найдорож-
ча лебідонька, тільки живи, хай уже краще 
я піду з цього світу, як же наші діточки без 
мами будуть, тільки живи, Одарочко.

У кожного з них свій характер, але за 
п’ятдесят років спільного життя навчилися 

поступатися один одному, прислухатися, 
турбуватися. Не було такого рішення, яке 
б прийняв хтось один із них. Завжди об-
говорять усе, зважать. Так і дітей своїх на-
вчили. От і зараз вони всі вже мають своїх 
онуків, а до батьків на пораду їдуть. 

Четверо дітей виростили – найстарша 
донька й три сини. Сьогодні усі приїхали. 
Золоте весілля батьків один раз у житті бу-
ває. І для них це великий приклад людської 
мудрості й відданості, невимірної любові та 
вдячності, глибини почуттів, батьківського 
терпіння та взаєморозуміння.

– Одарочко, ти де є? – двері тихесенько 
відхилилися і Петро Іванович просунув го-
лову. – Тобі зле, ліки прийняла? 

– Ні, все гаразд, так просто прилягла. 
– То ходімо уже, стіл накритий, гості че-

кають на молодих.
Дід допоміг підвестися дружині, обняв її, 

поправив волосся й притулився вустами до 
скроні: 

– Аж чудно якось, не віриться, що ми з 
тобою стільки прожили, га, Одарочко? 

– Так, Петрику, не віриться. Час збіг-
злетів, і не зчулися коли. А я така щасли-
ва, що ми дожили до цього світлого дня! 
Хтозна, може, і востаннє усією родиною за 
святковим столом ось так збираємося.

– І це добре, що з такої радісної нагоди, 
Одарочко! Ходімо, зачекалися нас. 

Під крислатими яблунями в дворі за 
столами гості чекали на молодих. Вони 
з’явилися на порозі, підтримуючи один 
одного, такі зворушливо рідні, незважаючи 
на зовсім посріблені голови, насправді – 
золоті-золоті. Під оплески молодята сіли 
на почесне місце. Бабі Одарці, як і годить-
ся нареченій, дівчата одягли фату, а дідові 
вчепили букет на піджак. І стільки тепла 
й вдячності в очах, і стільки прекрасних 
слів на адресу батьків прозвучало! Час від 
часу запальна музика й веселі пісні відво-
лікали гостей від винуватців свята. Але для 
них – то тільки в радість. Нехай святкують 
люди. Петро Іванович і Одарка Василівна 
схилили голови один до одного, і аж сві-
тилися обоє, так, як і на тій світлині – у 
день одруження. Бо ж нічого не змінилося 
між ними з того дня… Хіба сам час став 
старшим і щастя стало міцнішим, витрива-
лішим на п’ятдесят років! 

Злата ВЕРЕСЕНЬ

Золото почуттів

Іноді важко повірити в містичні 
історії, вони видаються якимись 
казковими. Та я в цю повірила 
найбільше, бо знаю особисто жінку, 
котра розповіла мені свою життєву 
історію. Ця жінка – полька, в котрої 
я квартирую, коли приїжджаю до 
Польщі.

Пані Ліда вийшла заміж за слідчого 
прокуратури, в них народилась донька. 
Жінка поїхала за коханим з Перемиш-
ля в Бескиди – на його батьківщину. 
Про те, що в чоловіка є коханка, і не 
здогадувалась, адже до жінки завжди 
найпізніше доходить. Довідалась тоді, 
коли їхав з нею автомобілем в обідню 
пору і врізався в дерево. Чоловік заги-
нув на місці, а коханка вижила, тільки 
мала значні переломи. Ліда підслухала 
розмову чоловікової родини:

 – А що, вона вижила?
 – Так, так, з такою ніколи нічого не 

станеться, а його дитина залишилась 
сиротою.

Родина аж тоді розповіла Ліді всю 
правду про коханку. Жінка зрозуміла, 
чому він рідко бував вдома, все робота 
і робота. Казав, щоденно було багато 
злочинів на його голові. 

На другий день після похорону жін-
ка з дитиною одразу приїхала до Пе-
ремишля до мами. Снився їй чоловік 
один-єдиний раз, коли доньці випо-
внилось десять років. Тоді вона поїхала 
з дитиною на могилу чоловіка. Його 
батьки на той час встановили на могилі 
пам’ятник.

З часу загибелі Рафала, Лідиного чо-
ловіка, минуло кілька десятків років. 
Тепер він почав приходити до неї, та не 
в снах. Коли вона прокинеться посеред 

ночі або вдосвіта, в кімнаті ще темно, 
а біля її ліжка стоїть Рафал, а на стіні 
перед нею вона бачить пам’ятник на 
чоловічій могилі, тобто так, як у філь-
мі, – стіна є екраном.

Це здивувало жінку. Так продовжу-
валось декілька разів. Ліда захотіла по-
їхати в Бескиди на його могилу. Не 
насмілилась попросити, щоб відвезла 
її молодша донька, бо вона від друго-
го шлюбу. Та коли приїхала з Вроцлава 
старша донька Беата, вона попросила 
відвезти її на могилу батька і розповіла 
про те, що він чомусь до неї приходить. 
Донька була проти: «Він із-за легко-
важності і через коханку загинув у 35 
років, а я з п’яти років зростала сиро-
тою. І після його смерті ми ще будемо 
ним журитися?». Однак Ліда настояла 
на своєму і донька врешті погодилась.

Коли жінки прийшли до могили, по-
бачили, що половина пам’ятника від-
ламалась і лежить на землі. Вони були 
переконані, що до цього не доклалась 
людська рука. Територією Польщі про-
нісся буревій і залишив по собі такі 
наслідки. Жінки помітили, що на де-
кількох могилах теж були пошкоджені 
пам’ятники, бо колись не споруджува-
ли міцних гранітних пам’ятників. Тоді 
Ліда зрозуміла, що душа її чоловіка на-
відувалась до неї попросити, щоб нано-
во встановити пам’ятник на його моги-
лі. А до кого йому звернутись? Єдиний 
рідний брат помер, а сини його за кор-
доном. 

Ліда пообіцяла чоловікові виконати 
його просьбу. Беата – вчителька, тому, 
коли настануть літні канікули, вони з 
чоловіком поїдуть в Бескиди і встанов-
лять гранітний пам’ятник на татовій 
могилі.

Марія ПОЖАРНЮК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», с. Кривеньке

Втяли пугало із хроном 
«Польку» на городі.
– Ой, рятуйте, – еталоном – 
Знову ребра в моді. 
Та чи ви із дуба впали?!
Оце гумор добрий!
Худе тіло, щоки впалі

І погляд, як в кобри. 
Лише шкіра й сухі кості,
Що вітром хитає. 
І чого то тіло постить,
Чи ж їди немає?
В мене в ямі бараболя.
Хрумкі огірочки
І квашеної капусти 
До курочки – бочка.
І у стайні рохка свинка
Смальчиком і тлущем.
А у цих стікає слинка – 
Украй голоднющі.
У них очі просять їсти,
А мали б сіяти!
Ну і хто таку невістку 
Приведе у хату?
Кажуть в нас: яка до праці, 
Така й до любові.
А дівчата в нас, як цяці – 
Пишні, гонорові.
Уродилися й до танцю,
І снопи в’язати.
До любові й до ружанцю.
Таких пошукати!
Очі терен, погляд ясний.
З лиця воду пити.
Сміху розсип, вроди рясно!
Не перехвалити!
Не обдурять нас «естети», 
Куди гнеться мода.
Пережила всі «дієти»
Українська врода!

Любов ДОРОНІНА, 
м. Чортків

Просьба

Українська врода
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12 серпня, 
понеділок

13 серпня, 
вівторок

14 серпня, 
середа

15 серпня, 
четвер

16 серпня, 
п’ятниця

17 серпня, 
субота

18 серпня, 
неділя

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
Снiданок з «1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
«ТСН» 
09.30 «Одруження наослiп» 
11.00 «Мiняю жiнку» 
13.45 «Сiмейнi мелодрами» 
14.45 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
17.20 Т/с «Наречена зi 
Стамбула». (12+) 
20.15 «Секретнi 
матерiали» 
20.45, 21.45 Т/с «У 
недiлю рано зiлля 
копала». (16+) 
22.50 Т/с «Байки Мiтяя» 

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини 
07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Iнтером» 
10.00 Т/с «Тягар iстини» 
10.50, 12.25 Х/ф «007: 
СПЕКТР» 16+ 
12.00 «Новини» 
14.00 Т/с «Дiєвi лiки» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Слiдчий 
Горчакова» 12+ 
23.45 Т/с «Птаха у 
клiтцi» 16+ 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 16+ 
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 
22.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Сiльський календар 
08.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Вiдкрита зона 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
11.00, 16.10 Година для 
дитини 
11.50 Дитяча програма 
«Кiндер ШОУ» 
12.30 Завтра-сьогоднi 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Змова» 
17.30 Смачна мандрiвка 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 У фокусi Європа 
20.30 Євромакс 
21.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.35 Х/ф «Спокута» 16+ 

ICTV
05.35, 20.15 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Теорiя змови 
11.10, 13.20, 21.25 Т/с 
«Контакт» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Iндiана 
Джонс: У пошуках 
загубленого ковчега» 
16.30 Х/ф «Iндiана 
Джонс i Храм Долi» 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
00.25 Т/с «Таємницi та 
брехня» 12+ 

СТБ
06.50 Т/с «Коли ми вдома» 
09.35 МастерШеф 12+ 
13.45 Цiєї митi рiк 
потому 12+ 
15.45, 18.00 Х/ф 
«Убивство в «Схiдному 
експресi» 
17.30, 22.00 Вiкна-Новини 
18.50 Х/ф «Фокус» 
21.00 Т/с «Крiпосна» 16+ 
22.45 Т/с «Майор i 
магiя» 16+ 
00.45 Детектор брехнi 

НОВИЙ КАНАЛ
08.10, 19.00 Хто зверху? 12+ 
10.10 Т/с «Цiлком 
секретно» 16+ 
12.50 Заробiтчани 
16.50 Вар’яти 12+ 
21.00 Х/ф «Знамення» 16+ 
23.20 Х/ф «Синя 
безодня» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00 
Сьогоднi 
09.30 Зiрковий шлях 
11.20 Реальна 
мiстика 
12.30 Т/с «Черговий 
лiкар – 4» 12+ 
14.30, 15.30 Т/с 
«Жiночий лiкар – 3» 16+ 
19.50 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Вiддай мою 
мрiю» 12+ 
23.20 Контролер 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
Снiданок з «1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
«ТСН» 
09.30 «Одруження наослiп» 
11.00 «Мiняю жiнку» 
13.45 «Сiмейнi мелодрами» 
14.45 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
17.20 Т/с «Наречена 
зi Стамбула». (12+) 
20.15 «Секретнi 
матерiали» 
20.45, 21.45 Т/с 
«У недiлю рано зiлля 
копала». (16+) 
22.50 Т/с «Байки Мiтяя» 

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини 
07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Iнтером» 
10.00 Т/с «Тягар iстини» 
11.15, 12.25 Х/ф «007: 
Доктор Ноу» 
12.00 «Новини» 
14.00 Т/с «Дiєвi лiки» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Слiдчий 
Горчакова» 12+ 
23.50 Т/с «Птаха у клiтцi» 16+ 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 16+ 
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 
22.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 У фокусi Європа 
08.00 Євромакс 
08.30, 17.00 Вiдкрита зона 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
11.00, 16.10 Година для 
дитини 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Shift. Життя в цифрi 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Хлiб i троянди» 
16.40 Дитяча програма 
«Кiндер ШОУ» 
17.30 Українськi традицiї 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Формула здоров’я 
21.30 Смачна мандрiвка 
22.40 Х/ф «Вiдбiр» 16+ 

ICTV
05.35, 10.10 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
11.25, 13.20, 21.25 Т/с 
«Контакт» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Х/ф «Машина 
часу» 16+ 
16.20 Х/ф «Iндiана Джонс 
i останнiй хрестовий 
похiд» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
00.25 Т/с «Таємницi та 
брехня» 12+ 

СТБ
06.50 Т/с «Коли ми вдома» 
09.50 МастерШеф 12+ 
13.50 Цiєї митi рiк 
потому 12+ 
15.50, 18.00 Х/ф «Фокус» 
17.30, 22.00 Вiкна-Новини 
18.40 Х/ф «Чесна 
Куртизанка» 
21.00 Т/с «Крiпосна» 16+ 
22.45 Т/с «Майор i магiя» 16+ 
00.45 Детектор брехнi 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 М/с «Том 
i Джеррi в дитинствi» 
08.10, 16.50 Хто зверху? 12+ 
09.50 Т/с «Цiлком 
секретно» 16+ 
12.40 Заробiтчани 
20.50 Х/ф «2:22» 12+ 
23.00 Х/ф «Цунамi» 16+ 
00.50 Т/с «Статус 
вiдносин: Заплутано» 12+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
09.30 Зiрковий шлях 
11.20 Реальна мiстика 
12.30 Т/с «Черговий 
лiкар – 4» 12+ 
14.30, 15.30 Т/с 
«Жiночий лiкар – 3» 16+ 
19.50 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Вiддай 
мою мрiю» 12+ 
23.20 Гучна 
справа 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
Снiданок з «1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
«ТСН» 
09.30 «Одруження 
наослiп» 
11.00 «Мiняю жiнку» 
13.45 «Сiмейнi 
мелодрами 6» 
14.45 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
17.20 Т/с «Наречена зi 
Стамбула». (12+) 
20.15 «Секретнi 
матерiали» 
20.45, 21.45 Т/с 
«У недiлю рано зiлля 
копала». (16+) 
22.50 Т/с «Байки Мiтяя» 

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини 
07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Iнтером» 
10.00 Т/с «Тягар iстини» 
11.00, 12.25 Х/ф «007: Iз 
Росiї з любов’ю» 16+ 
12.00 «Новини» 
14.00 Т/с «Дiєвi лiки» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Слiдчий 
Горчакова» 12+ 
23.50 Т/с «Птаха у клiтцi» 16+ 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 16+ 
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 
22.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Формула здоров’я 
08.30 Смачна мандрiвка 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
11.00, 16.10 Година 
для дитини 
12.10, 21.35 ПроОбраз iз 
Наталкою Фiцич 
12.30, 17.00 Вiдкрита зона 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Гарна жiнка» 12+ 
15.45, 19.55 Добрi традицiї 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30 Нашi вiтання 
20.00 Реальнi справи 
22.35 Х/ф 
«Тут палять» 16+ 

ICTV
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Секретний фронт 
11.35, 13.15, 21.25 Т/с 
«Контакт» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.20 Х/ф «Iндiана 
Джонс i королiвство 
кришталевого черепа» 
18.45, 21.05 Факти. 
Вечiр 
20.20 Антизомбi. 
Дайджест 
00.25 Т/с «Таємницi та 
брехня» 12+ 

СТБ
06.50 Т/с «Коли 
ми вдома» 
09.15 МастерШеф 12+ 
13.10 Цiєї митi рiк потому 12+ 
15.25, 18.00 Х/ф «Чесна 
Куртизанка» 
17.30, 22.00 Вiкна-Новини 
18.10 Х/ф «Єсенiя» 
21.00 Т/с «Крiпосна» 16+ 
22.45 Т/с «Майор i магiя» 16+ 
00.45 Детектор брехнi 

НОВИЙ КАНАЛ
06.20 М/с «Сiмейка Крудс» 
07.20 М/с «Том i Джеррi в 
дитинствi» 
08.10, 17.00 Хто зверху? 12+ 
10.10 Т/с «Цiлком 
секретно» 16+ 
12.50 Заробiтчани 
20.50 Х/ф «Пункт 
призначення» 16+ 
22.50 Х/ф «Пункт 
призначення 2» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
09.30 Зiрковий шлях 
11.20 Реальна мiстика 
12.30 Т/с «Черговий 
лiкар – 4» 12+ 
14.30, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар – 3» 16+ 
19.50 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Вiддай мою 
мрiю» 12+ 
23.20 Слiдами 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
Снiданок з «1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
05.00 «ТСН» 
09.30 «Одруження 
наослiп» 
11.00 «Мiняю жiнку» 
13.45 «Сiмейнi 
мелодрами 6» 
14.45 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
17.20 Т/с «Наречена зi 
Стамбула». (12+) 
20.20, 22.25 «Лiга 
смiху» 
00.30, 02.00 «Київ 
Вечiрнiй» 

ІНТЕР
05.25 «Слiдство вели... 
з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини 
07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Iнтером» 
10.00 Т/с «Тягар iстини» 
11.20, 12.25 Х/ф «007: 
Голдфiнгер» 
12.00 «Новини» 
14.00 Т/с «Дiєвi лiки» 
15.50, 16.45, 23.35 
«Речдок» 
18.00, 02.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Справа 
хоробрих» 12+ 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 16+ 
07.00, 09.30, 16.00, 19.00, 
22.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Реальнi справи 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
11.00, 16.20 Година 
для дитини 
11.50, 16.10 Дитяча 
програма 
«Кiндер ШОУ» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Сiм’я вiд А до Я 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Все, чого 
вона хотiла» 
17.00 Вiдкрита зона 
17.30 ПроОбраз iз 
Наталкою Фiцич 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.10 Сiльський 
календар 
20.40 Shift. Життя 
в цифрi 
21.30 Єдина країна 
21.50 Добрi традицiї 
22.35 Х/ф «Затемнення» 16+ 

ICTV
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Антизомбi. Дайджест 
11.05, 13.20, 16.20, 22.55 
Т/с «Обмани себе» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 23.50 Т/с 
«Марк+Наталка» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
20.10 Дизель шоу 12+ 

СТБ
06.35 Т/с «Майор 
i магiя» 16+ 
14.30 Х/ф «Операцiя «И» 
та iншi пригоди Шурика» 
16.25, 18.00 Х/ф 
«Єсенiя» 
17.30, 22.00 Вiкна-Новини 
19.45 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди Адель Блан-Сек» 
22.45 Х/ф «Iз 13 в 30» 
01.00 Т/с «Коли ми 
вдома» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 Хто зверху ? 12+ 
09.50 Половинки 16+ 
15.40 Х/ф «Прокляття 
фараона Тута» 16+ 
19.00 Х/ф «Пункт 
призначення» 16+ 
21.00 Х/ф «Пункт 
призначення 3» 16+ 
22.50 Х/ф «Пункт 
призначення 4» 18+ 
00.30 Т/с «Клiнiка» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.30, 07.10, 08.15 
Ранок з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
09.30 Зiрковий шлях 
10.45 Т/с «Вiдкрите 
вiкно» 12+ 
14.30, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар – 3» 16+ 
19.50 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
22.00, 23.30 Т/с 
«Веселка в небi» 12+ 

1+1
06.00, 23.30, 00.30 
«Свiтське життя» 
06.50 «Грошi» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 11.15, 12.20, 13.20, 
14.25 «Свiт навиворiт 5» 
16.05 «Жiночий квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка. Дiти» 
19.30 «ТСН» 
20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
21.30 «Вечiрнiй квартал» 
01.30 «Лiга смiху» 

ІНТЕР
05.35 «Чекай на мене. 
Україна» 
07.15 «Слово 
Предстоятеля» 
07.25 Х/ф «Поживемо – 
побачимо» 
09.00 «Шiсть соток» 
10.00 «Готуємо разом» 
11.00 Х/ф «Полин – 
трава гiрка» 
13.00 Х/ф «Калина 
червона» 
15.00 Х/ф «Поклич мене 
у свiтлу далину» 
17.00, 20.30 Т/с «Слiдчий 
Горчакова» 12+ 
20.00, 03.10 «Подробицi» 
22.00 Х/ф «Танго 
кохання» 
00.00 Х/ф «Навiщо ти 
пiшов» 16+ 

TV-4
06.15, 11.00 Про нас 
07.00, 09.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 
09.00 Час-Tайм 
10.30 У фокусi 
Європа 
11.30 ПроОбраз iз 
Наталкою Фiцич 
12.00 Shift. Життя в цифрi 
12.15 Х/ф «А тепер, панi 
та панове» 12+ 
14.30 Дитяча програма 
«Кiндер ШОУ» 
14.50 Мультфiльми 
15.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Острiв динозаврiв» 
16.30 Сiм’я вiд А до Я 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 Євромакс 
20.10 Х/ф «Мiй 
єдиний» 16+ 
22.30 «Нi обiцянок, нi 
пробачень», В.Павлiк 
00.10 Вiкно в Америку 

ICTV
07.45 Я зняв! 
09.35 Дизель шоу 12+ 
10.55 Особливостi 
нацiональної роботи 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с 
«Обмани себе» 16+ 
14.05 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв» 16+ 
16.25 Х/ф «Блейд» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Блейд-2» 16+ 
21.25 Х/ф «Блейд-3: 
Трiйця» 16+ 
23.30 Т/с «Контакт» 16+ 

СТБ
06.15 Т/с «Коли ми вдома» 
07.15 Х/ф 
«Iван Бровкiн на цiлинi» 
09.10 Х/ф 
«Людина-амфiбiя» 
11.10 Т/с «Тiнь 
кохання» 12+ 
15.05 Т/с «Крiпосна» 16+ 
19.00 Т/с «Трава 
пiд снiгом» 
23.00 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди Адель Блан-Сек» 
01.25 Я соромлюсь свого 
тiла 16+ 

НОВИЙ КАНАЛ
06.40 М/с «Том i Джеррi 
в дитинствi» 
07.40 Подiум 
09.40 Хто зверху? 12+ 
15.40 Х/ф «Дев’ять 
життiв» 12+ 
17.30 М/ф 
«Гноми вдома» 
19.00 Х/ф «Аксель» 12+ 
21.00 Х/ф 
«Вiдьмина гора» 
22.50 Х/ф «Пункт 
призначення 5» 18+ 
00.50 Т/с «Клiнiка» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
07.30 Зiрковий шлях 
09.00, 15.20 Т/с «Вiддай 
мою мрiю» 12+ 
17.10, 21.00 Т/с «Лист 
помилково» 12+ 
20.00 Головна тема 
23.00 Шоу Братiв 
Шумахерiв 

1+1
06.00, 19.30 «ТСН» 
06.35 М/ф 
06.45 «Українськi 
сенсацiї» 
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45, 02.15 «Свiт 
навиворiт 5» 
10.30 Т/с «Байки Мiтяя» 
20.15 «Голос. 
Найкраще» 
23.10 «Лiга смiху» 

ІНТЕР
05.25 Х/ф «Канiкули 
Петрова i Васєчкiна. 
Звичайнi й неймовiрнi» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження. 
3 сезон» 
11.00 «Орел i решка. 
Морський сезон 3» 
12.00 «Орел i решка. 
Морський сезон 2» 
13.40 Т/с «Тягар iстини» 
18.10 Х/ф «Золото 
Флiнна» 16+ 
20.00 «Подробицi» 
20.30 Х/ф «007: Казино 
Рояль» 16+ 
23.25 Х/ф «Випадковий 
запис» 16+ 

TV-4
06.00 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 
07.30, 09.50 Українськi 
традицiї 
08.00, 22.00 Єдина 
країна 
09.00 Завтра-сьогоднi 
09.30 Справжня цiна 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
12.00 Дитяча програма 
«Кiндер ШОУ» 
12.20 Мультфiльм 
12.30 Дитяче кiно.М/ф 
«Острiв динозаврiв» 
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я 
15.30, 21.30 Shift. Життя 
в цифрi 
16.00 Реальнi справи 
17.30, 20.30 Про нас 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Огляд свiтових подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.40 Х/ф «Ще одна 
шалена п’ятниця» 16+ 

ICTV
05.55 Факти 
06.20 Громадянська 
оборона 
07.15 Антизомбi. Дайджест 
08.10 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
12.45 Факти. День 
13.05 Х/ф «Блейд» 16+ 
15.20 Х/ф «Блейд-2» 16+ 
17.30, 19.10 Х/ф 
«Блейд-3: Трiйця» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Х/ф «Оселя зла – 
6: Фiнальна битва» 16+ 
22.00 Х/ф «Оселя зла – 
5: Вiдплата» 18+ 
23.50 Х/ф «Оселя зла – 4: 
Життя пiсля смертi» 18+ 

СТБ
05.30, 09.45 Хата на 
тата 12+ 
07.40 Страва честi 12+ 
18.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси 16+ 
19.55 Один за всiх 16+ 
21.05 Х/ф «Кардiограма 
кохання» 
23.00 Я соромлюсь 
свого тiла 16+ 

НОВИЙ КАНАЛ
07.40 М/с 
«Том i Джеррi шоу» 
09.20 М/ф «Гноми вдома» 
11.00 Х/ф «Прокляття 
фараона Тута» 16+ 
14.30 Х/ф «Аксель» 12+ 
16.20 Х/ф 
«Вiдьмина гора» 
18.20 Х/ф «Стартрек» 16+ 
21.00 Х/ф «Стартрек: 
Вiдплата» 16+ 
23.40 Х/ф «Пункт 
призначення 2» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.30, 19.00 Сьогоднi 
07.30 Зiрковий шлях 
09.10 Т/с «Лист 
помилково» 12+ 
13.00 Т/с «Веселка в 
небi» 12+ 
17.00, 20.00 Т/с «Серце 
слiдчого» 12+ 
22.00 Т/с 
«Провiнцiалка» 12+ 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 
09.10 Снiданок з «1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
«ТСН» 
09.30 «Одруження наослiп» 
11.20 «Мiняю жiнку» 
13.45 «Сiмейнi 
мелодрами» 
14.45 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана» 
17.20 Т/с «Наречена 
зi Стамбула». (12+) 
20.15 «Секретнi 
матерiали» 
20.45, 21.45 Т/с «У недiлю 
рано зiлля копала». (16+) 
22.50 Т/с «Байки Мiтяя» 

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 
«Ранок з Iнтером» 
09.50, 18.00, 19.00, 
01.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
11.40, 12.25 Х/ф «Моє 
велике грецьке весiлля» 
12.00 «Новини» 
14.00 Х/ф «Закони 
привабливостi» 
15.50 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Слiдчий 
Горчакова» 12+ 
23.50 Т/с «Птаха у клiтцi» 16+ 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 16+ 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
08.00, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Справжня цiна 
11.00, 16.10 Година для 
дитини 
12.10 Межа правди 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Так вона 
знайшла мене» 12+ 
16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Про нас 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Shift. Життя в цифрi 
21.30 Сiльський календар 
22.40 Х/ф «Святi i солдати» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 
Надзвичайнi новини 
10.10 Не дай себе обдурити 
11.00 Антизомбi 
11.50, 13.20 Х/ф 
«С.В.О.Т.: Перехресний 
вогонь» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «С.В.О.Т.: В 
облозi» 16+ 
16.25 Х/ф «С.В.О.Т.: 
Спецназ мiста янголiв» 16+ 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Теорiя змови 
21.30 Т/с «Контакт» 16+ 
00.30 Т/с «Таємницi та 
брехня» 12+ 

СТБ
06.55 Т/с «Коли ми вдома» 
09.55 МастерШеф 12+ 
13.35 Цiєї митi рiк 
потому 16+ 
15.40, 18.00 Х/ф «Мiж 
нами гори» 
17.30, 22.00 Вiкна-Новини 
18.40 Х/ф «Убивство в 
«Схiдному експресi» 
21.00 Т/с «Крiпосна» 16+ 
22.45 Т/с «Майор i 
магiя» 16+ 

НОВИЙ КАНАЛ
07.50 Х/ф «Монстри» 16+ 
09.50 Х/ф «Монстри 2. 
Темний континент» 16+ 
12.20 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Пробудження сили» 16+ 
15.10 Х/ф «Бунтар 
один» 16+ 
17.50 Аферисти 16+ 
22.10 Х/ф 
«Полтергейст» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.30, 07.10, 08.15 
Ранок з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00 
Сьогоднi 
09.30 Зiрковий шлях 
11.20 Реальна мiстика 
12.30 Т/с «Черговий 
лiкар – 4» 12+ 
14.30, 15.30 Т/с 
«Жiночий лiкар – 3» 16+ 
19.50 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Вiддай 
мою мрiю» 12+ 
23.30 Агенти 
справедливостi 16+ 
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Паломництво

Вважати недійсними:

гараж стандартних розмірів у коопе-
ративі «Жигулі», з оглядовою ямою і 
підвалом, зручний заїзд. Ціна – 3,5 тис. 
у. о. Тел. 068-119-19-44.

Продаються

посвідчення учасника бойових дій 
серії АА за № 543365, видане 5 лютого 
2001 р. Чортківським районним 
військовим комісаріатом на ім’я: 
ТХОРОВСЬКИЙ Михайло Іванович.

приватизована земельна ділянка – 6 
сотих, під забудову, по вул. 16 Липня 
(в районі колишнього ремзаводу). 

Тел.: 068-485-01-23, 099-192-50-56.

2-кімнатна квартира в 2-поверховому бу-
динку, 1-й поверх, за адресою: м. Чортків, вул. 
Д.Пігута, 43. Є всі комунікації (вода, каналі-
зація, лічильники на газ, світло, опалення). 
Загальна площа – 63,7 кв. м. Повнометражна 
земля, 4 сотих, місце під гараж, господарські 
приміщення. Квартира в центрі міста, район 
міської лікарні. Тел. 067-424-54-56.

2-кімнатна квартира на 3-му поверсі в 
смт Заводське. Індивідуальне опалення, 
пластикові вікна, балкон. Ціна договірна.

Тел.: 098-935-72-56.

ЗАПРОШУЄМО ПО РОБОТУ 
– кухарів з навчанням
– прибиральниць
– барменів
– офіціантів
– посудомийниць
Тел. 068-911-99-66
Citу Cafe «Piazza»

Адреса: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 33 

(приміщення універмагу)

ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ 
(чоловіки, жінки) 

Тел.: 067-520-31-22, 
066-736-14-51, 067-541-62-24

посвідчення учасника бойових 
дій серії АА за № 543001, видане 
Чортківським районним військовим 
комісаріатом 4 вересня 2000 р. на ім’я: 
КОНДРАТ Роман Іванович.

потрібна людина по догляду за старим, 
хворим чоловіком (не лежачий). 

Тел. 067-372-44-42.

квартири

земельна ділянка

робота

гараж

Чудотворна ікона Зарваницької Ма-
тері Божої вже багато років творить 
дива. До неї звертаються люди різно-
го віку, різного стану з проханням про 
допомогу, порятунок. Тим, хто щиро 
вірить, ікона допомагає. Священики 
розповідають, що в Зарваниці люди 
знаходили душевний спокій і зцілюва-
лись від різних хвороб. 

Щороку в Зарваницькому Марій-
ському духовному центрі відбуваються 
численні прощі, найбільша – Всеукра-
їнська – збирає близько 100 тисяч лю-
дей з різних куточків України та світу. 
Люди вірять у ласку Божої Матері і 
просять у неї благословення. 

До нас, у «Дім милосердя», при-
їжджають волонтери з Туреччини та 
США, які допомагають у розвитку на-
ших діток. Цьогоріч, уже вкотре, відві-
дали нас наші постійні жертводавці та 
небайдужі люди, фахівці своєї справи, 
з Італії (Don Gnocchi) Нунція Вігано 
(лікар з психомоторії) та Маріна Родо-
конакі (лікар-невролог).

Один із наших опікунів-духівників 
– о. Іван Мельник – запропонував 
своєрідну прощу до Зарваниці. Тож 
ми радо підхопили пропозицію збага-
титись духовно в святому місці. Нас є 
доволі багато, і всі діти – особливі. Пі-
шим ходом було не можливо пройти, 
то ж замовили автобуси (аж три!) та 
всі разом – наші дітвора, гості, праців-

ники, батьки, о. Іван – вирушили до 
чудотворного місця в Зарваницю. Там 
ми складали святу молитву за наших 
дітей, за їхні родини, за всі наші по-
треби, біди, тривоги, розбудову нашої 
благодійної організації. Дякували Богу 
за все, що маємо. 

Зарваниця прийняла нас дуже те-
пло. Там, у парафіяльній церкві самого 
села, де знаходиться ікона Чудотворної 
Зарваницької Божої Матері, мали змо-
гу з нашим духівником самі правити 
святу літургію, в часі якої прислугову-
вали власне наші дітки. Опісля служби 
всією родиною Дому милосердя про-
йшли Хресний хід. Насолоджувалися 
цілющою зарваницькою водичкою, і 
кожен із нас відчував присутність Все-
вишнього та Його благодать.

День був чудовий, теплий, щирий на 
емоції, усі в захваті від перебування у 
святому місці. Ніколасу (волонтеру з 
Америки) бракло слів, аби передати 
свої неймовірні почування захопленос-
ті від Українського Єрусалиму, тіль-
ки було й чути: «Вау, вау, вау, о, мій 
Боже!». Гості-медики з Італії зачарова-
ні нашими краєвидами. А коли всі роз-
містилися на зеленій галявині для час-
тування, то навперебій у піднесеному 
настрої ділилися враженнями. Дякуємо 
Богу за те, що наділяє нас такою жит-
тєдайною силою. 

Метою прощі-поїздки була свята 

молитва про заступництво та опіку 
Господа Бога, про благословення ми-
лосердя на подальшу працю нас, до-
рослих, із особливими дітками. Всі ми 
– діти Божі.

 На сьогодні в «Домі милосердя» про-
ходить реабілітацію більше ста дітей з 
обмеженими можливостями (ДЦП, ау-
тизмом, синдромом Дауна та різними 
вадами розвитку). Від початку ство-
рення і до теперішнього часу фінан-
сує нашу діяльність Бучацька єпархія 
УГКЦ і жертводавці. На жаль, цих ко-
штів, аби утримувати і надавати реабі-
літацію для дітей, а ще – виплачувати 
заробітню плату нашим працівникам, 
не достатньо. Тому ми щиро просили 
у Зарваницької Божої Матері про за-
ступництво, опіку та поміч. Віримо в 
ласку Господню.

Сердечно вдячні за фінансову під-
тримку, яку надала нам мама нашого 
вихованця Володимира Тумака. Хай 
Бог Вас винагородить щедро за Вашу 
доброту і милосердя. 

«Ми молимося про милосердя, і ця 
молитва повинна навчити нас з пова-
гою ставитися до милосердних вчин-
ків» (Вільям Шекспір). 

Наталія ВАСИЛИК, 
волонтер «Дому милосердя»

Зарваницька Божа Мати, молись за нас – 
дітей з Дому милосердя

Минулого тижня вся велика родина «Дому милосердя» побувала в Українському Єрусалимі.

державний акт на право власності 
на земельну ділянку (площею 0,0500 
га) серії ЯИ за № 026402, виданий 20 
жовтня 2009 р. на підставі рішення 
Колиндянської сільської ради за № 
175 від 20.08.2008 р., кадастровий 
номер 6125584500-02-001-1729, на ім’я: 
СКРИНИК Оксана Мирославівна. 

державний акт на право власності 
на земельну ділянку (площею 0,0700 
га) серії ЯИ за № 026403, виданий 20 
жовтня 2009 р. на підставі рішення 
Колиндянської сільської ради за № 
175 від 20.08.2008 р., кадастровий 
номер 6125584500-02-001-1728, на ім’я: 
СКРИНИК Оксана Мирославівна. 

державний акт на право власності 
на земельну ділянку (площею 0,1600 
га) серії ЯИ за № 026404, виданий 20 
жовтня 2009 р. на підставі рішення 
Колиндянської сільської ради за № 
175 від 20.08.2008 р., кадастровий 
номер 6125584500-02-001-1727, на ім’я: 
СКРИНИК Оксана Мирославівна. 

державний акт на право власності 
на земельну ділянку (площею 0,2100 
га) серії ЯИ за № 026405, виданий 20 
жовтня 2009 р. на підставі рішення 
Колиндянської сільської ради за № 
175 від 20.08.2008 р., кадастровий 
номер 6125584500-02-001-1726, на ім’я: 
СКРИНИК Оксана Мирославівна.

Будучи на одному редакційному завдан-
ні щодо перекриття дороги у Товстень-
кому, випадково натрапили на іншу тему 
для публікації. Десь під Пробіжною горіла 
солома, коричневі клуби диму від якої зді-
ймалися під самі хмари, заступаючи сонце. 
Коли поверталися назад, язики полум’я 
уже добралися до посадки вздовж дороги. 
Хтось викликав сюди поліцейських, які 
саме документували інцидент. Чи знайдуть 
винного? Навряд чи. Щось не пригадуєть-
ся, аби хтось поніс за це відповідальність. 

Змахувати на те, що мало місце випад-
кове загоряння, не доводиться. Бо щойно 
поминувши Пробіжну, як густий дим зно-
ву повалив уже з-під Гадинківців. Там така 
сама ситуація. Отже – мав місце підпал.

І пожежники, й поліція не раз засте-
рігають через засоби масової інформації 
не спалювати жнивні рештки, які рані-
ше забирало населення, а тепер із різким 
зменшенням поголів’я худоби вони ви-
являються нікому не потрібними. Адже 
у неконтрольованому вогні гине флора і 
фауна, на відновлення яких потрібен не 
один рік, забруднюється атмосфера тощо. 
Але ситуація, яка, до речі, на цю пору ха-
рактерна чи не для всієї України, надалі 
залишається неконтрольованою. 
Любомир ГАБРУСЬКИЙ, фото автора 

Екологія

Чортківщина в огні і в смозі
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стануть на весільний рушник 

щастя
Віктор МАРЧИН 

та наречена Тетяна 
з сонячної Італії.

Щастя вам бажаємо, молодята, і 
кохання – цілий океан. Щоб добра 
нажили ви багато та по дітях викона-
ли план. Щоб своє гніздечко будува-
ли і любились, наче голуби. Щоб по-
дружні дні ваші минали без печалі, 

смутку та журби.
З повагою – 

сім’я Паньківих 
зі с. Угринь.

12 серпня святкуватиме 
70-літній ювілей 

Ганна Григорівна ЦІХОЦЬКА.
Хай буде цей 

день незабут-
ньо прекрас-
ним, а небо 
завжди буде 
чистим і ясним. 
Хай сонечко 
сяє промінням 
ласкавим, жит-
тя буде довгим 
і дуже яскра-
вим. Щоб було 
у ньому багато 
любові, щоб зу-

стрічі були веселі й чудові. Щоб всі 
шанували Тебе і любили, щоб очі від 
щастя, як зорі, горіли. Хай Бог ми-
лосердний з високого неба дарує для 
Тебе усе, чого треба, а Матінка Божа, 
Цариця Свята, дарує щасливі і многі 
літа.

З любов’ю – 
чоловік Роман, 

доньки Світлана 
та Людмила, 

зяті Руслан та Роберто, 
внуки Рауль та Ігор з дружиною 
Аліною і правнучок Максимчик.

Дорога і любляча 
Вікторіє КОНДРАТ.

Вітаємо Тебе з 
Твоїм Днем на-
родження, бажа-
ємо Тобі силь-
ного здоров’я, 
щастя, кохання. 
Нехай цей день 
буде найкра-
щим у Твоєму 
житті. Щоб зо-
зуля накувала 
більше ніж сто 
років щасливого 
життя і Твої мрії 

щоб збулися. Люби Україну і не за-
бувай про любов до неї. Ще раз Тобі 
бажаємо бути щасливою і красивою, 
і багатою у Твоїм Богом даним житті. 

Дідусь Василь, бабуся 
Марія, мама Оксана, тато 

Сергій та Твої друзі.

УВАГА!
Матушка Єфросинія, 

яка має дар Божий і силу звище
– З’єднаю зруйновані сім’ї
– Поверну чоловіка (дружину)
– Лікую безпліддя
– Врятую від суперника (суперниці)
– Приберу ігрову залежність, алкоголізм
– Відновлю гармонію стосунків у сім’ї
– Поставлю захист на ваше майно

– Відверну від порчі, пристріту, родо-
вого прокляття

– Зніму вінець безшлюбності
– Своїми чудотворними молитвами 

поставлю на істинний шлях дітей, які 
збилися зі шляху

– Врятую кожного, поставлю захист 
на все життя до 7-го покоління

Тел. 096-013-63-17
Ліцензія № 724800 від 18 вересня 2012 р.

З Днем народження 
вітаємо всім нам

дорогого, турботливого 
і найкращого у світі чоловіка, 

зятя, тата і дідуся
Михайла Антоновича 

ЛІЧНОГО
зі с. Улашківці.

Де взя-
ти слів, щоб 
вдячність пе-
редати за все 
добро, за лас-
ку, за любов. 
За світ оцей, 
що нам по-
дарував Ти, і 
за тепло, яке 
даруєш знов. 
За мудрість 
батьківських 
порад усі ми 
Тебе любим і 
всі поважаєм, усі Тобі здоров’я міц-
ного бажаєм. Спасибі за ласку, за 
вічну турботу, за чуйність, гостин-
ність, невтомну роботу. Хай серце у 
грудях ще довго палає, а руки, мов 
крила, нас пригортають. Ми дяку-
єм Богу, що Ти у нас є, хай сили й 
здоров’я Господь Тобі дає. Хай Ма-
тінка Божа від зла захищає, від горя 
боронить молитва свята! Христос хай 
здоров’я Тобі посилає на довгі, щас-
ливі і многі літа.

З любов’ю та повагою – 
дружина, теща, син, донька 

та онук Любомирчик.

У рік проголошений 
Церквою Роком родини 
та з нагоди 30-ліття 

виходу УГКЦ 
з підпілля вітаємо 

отця Григорія КАНАКА, 
пароха ЦНЗПДМ м.Чорткова, 

з Днем народження! 
Цього року на 

прощі родин в 
Зарваниці Глава 
УГКЦ Блажен-
ніший Святослав 
сказав: «Справ-
жня любов – це 
діло рук Господ-
ніх». Тільки така 
любов, що є ру-
шієм душі, діл, 
натхнень, може 
зробити так багато. Дякуємо Богу, 
що Ви у нас є вірний провідник до 
Царства Небесного. Дякуєм Вам, 
отче Григорію, за фізичну і духовну 
працю – за цю коштовну перлину 
на вазі Божої Слави – велику справу 
розбудови на ниві Христовій в різних 
напрямках. Силою Слова і Ваших 
молитов Бог робить дива: звільняє, 
перемінює, очищає свідомість, дух 
людських душ, освячує. Не тільки 
в Рік родини, але постійно Ви по-
особливому дбаєте про статус сім’ї 
на парафії, про кожну сім’ю зокрема. 
Подружжя – це велика тайна Божа. 
Ви робите все для того, аби подружжя 
мало світло знання, правильні орієн-
тири. Християнське сімейне (родин-
не) життя – це катехізація на про-
тязі цілого життя. Зі спільнот нашої 
Церкви виходять служителі релігійні, 
громадські. Творячи фундаментально 
добро для рідної країни – поширює-
те Славу Божу. В координатах Вашої 
душі стоїть, як криця, непорушно 
Божа Церква. Вона з Христом у парі 
на віки, а Ви із Нею навіки в сер-
ці. По багатьох ознаках виглядає, що 
дуже мало часу залишилося людству 
жити у Світлі Бога, у Свободі Бога, у 
Любові Бога на землі. З любов’ю та 
милосердям благословляєте тих, що 
віддають Вам злом за зроблене до-
бро. Не дивлячись на всі загрози для 
нашої країни, для нашої Церкви, не 
дивлячись на все, що зовнішньо від-
бувається навколо нас, ми віримо в 
добро, у всеперемагаючу силу Христа 
і всевимолюючу силу Марії. Наді-
ємося, що Материнське Серце Бо-
городиці допоможе і захистить нас, 
нашу Церкву, нашу Україну. Тож 
нехай в цей надскладний час Марія 
оберігає Вас, ще більше огортає Вас 
Своєю ласкою, Своїм теплом, щоб 
міцніла Ваша віра, жила надія, горіла 
любов. 

Дорогий наш отче Григорію! 
Молячись за свою країну, гурту-

ючи громаду у родину, працюючи 
невтомно для добра людини – ста-
ли частинкою духовного надбання 
України. Посвятивши Богові своє 
життя, молитвою будуєте державу, її 
духовне благо, її так бажане щасли-
ве майбуття. Формуєте своє і пастви 
серце на взірець Марії і Христа. Не-
хай на Вашім полі родить жито і пше-
ниця – нехай добром і радістю Вам 
колоситься. Через заступництво Іллі 
Пророка Господь нехай дарує дале-
коглядне світле око й засіки Ваші не 
пустіють, глибини серця не міліють. 
Вас, отче Григорію, того, хто любить 
рідну землю і родину, і віру прабать-
ків, оберігає виміром в ціле життя – 
Всевишній хай сторицею благослов-
ляє на многії і благії літа!

 
З вдячністю – 

парафіяни ЦНЗПДМ 
м. Чорткова.

Сердечно вітаємо з 60-річчям, 
яке відсвяткував 7 серпня

дорогий нам
Василь Михайлович ДЕРІЙ

із с. Ягільниця.
Просимо Все-

вишнього, щоб 
щедро дарував 
ювілярові щас-
ливе довголіття 
– у здоров’ї й 
злагоді, достат-
ку і добрі під 
мирним небом! 
Хай прийдеш-
ні роки несуть 
здійснені мрії, а 
доля повниться 
радістю і світ-
лом найяскраві-

шого щастя. Дарма, що рік за роком 
проліта, що скроні вже злегка сиві-
ють, хай молодою залишається душа, 
бо душі молоді ніколи не старіють! 
Хай щастям, веселістю повниться 
хата! Хай буде сім’я вся здорова, ба-
гата! Наснага і щедрість у серці хай 
квітнуть, поки ювілей не настане 
столітній!

З повагою і любов’ю – 
племінник Богдан 

з дружиною Олею, 
донькою Наталею, 

Тарас та свати.

Парафіяни церкви 
Успення Пресвятої Богородиці 

УГКЦ с-ща Нагірянка вітають 
отця Бориса СТАСЮКА

з Днем Ангела.
Ми, отче, Вас усім селом вітаєм, 

зичим радості й добра, і молитву за-
силаєм, щоб Пречиста берегла. Бо у 
дитинстві ще відчувши Слова Христа 
«Іди за мною», принади світу поза-
бувши, Ви виповнили Його волю. 
Серед усіх земних шляхів, Ви нелег-
ку вибрали дорогу, не так то легко 
на землі жертовно посвятитись Богу. 
Благословенні, отче, будьте небеса-
ми, Всевишній хай оцінює Ваш труд, 
а зерна ті, що сієте між нами, пло-
дами слави Божої зійдуть. В молит-
вах Господа благаєм, Пречисту Діву 
Пресвяту, щоб повсякчас Вам дода-
вали здоров’я й сили на земнім шля-
ху. Ми ж будем щиро Господа блага-
ти і ласки Божої випрошуєм для Вас, 

щоб ми могли ще довго Вас 
вітати з Днем уродин у цей 
літній час.

Працівники БСМ «Карітас» церкви 
Непорочного Зачаття 

щиро вітають з Днем народження 
о. Григорія КАНАКА.

Всечесний 
о. Григорію, 
з нагоди Ва-
шого ювілею 
п р и й м і т ь 
щирі вітан-
ня в знак 
великої по-
ваги до Вас 
як духовного 
провідника, 
взірця спо-
движницької 
праці в ім’я 
служіння Бо-
гові. Схиляємо голови з визнанням 
і подякою за Ваші труди і молитви. 
Нехай Отець наш Небесний силою 
Свого Духа умножить у Вас віру і 
любов, терпеливість і милосердя. 
Хай свята Божа мудрість завжди буде 
з Вами. Нехай супроводжує Вас сила 
Духа Святого у голосінні Євангелія. 
Хай Ісус потішить Ваше серце, зміц-

нить у всякому ділі і слові. 
Здоров’я душі і тіла, миру, 
любові, добра, багато благо-
даті Божої бажаємо Вам на 
многії і благії літа.

«Бастіон» не встояв 
перед «Всією Україною»

Чемпіонат області. Перша ліга, 12-й тур
«Бастіон-1427» Горішня Вигнанка – «Вся 

Україна-Колос» Бучач – 1:4
4 серпня. Горішня Вигнанка, сільський ста-

діон. 300 глядачів
Голи: Василь Лемішка (17); Степан Басіс-

тий (40); Сергій П’ятничук (58, а/г); Іван 
Плосконіс (69, 86)

Для обидвох команд цей матч був прин-
циповим, адже кольори бучачан захищають 
в основному гравці з Чортківщини, частина 
з яких минулоріч виступала саме за «Бас-
тіон».

Рішуче налаштовані господарі матчу, на 
початку гри навіть повели у рахунку, однак 
до фінального свистка їм довелося чотири 
рази виймати м’яча із сітки своїх воріт. 

Чемпіонат району. 14-й тур
Група «А» (Захід). Горішня Вигнанка – 

Ромашівка – 4:2; Базар – Біла – 2:5; Скоро-
динці – Білобожниця – 6:0; Бичківці – Ко-
сів – 1:1; Звиняч – Палашівка – 4:0

Становище команд: 1. Біла – 36 очок; 2. 
Косів – 30; 3. Бичківці – 28; 4. Звиняч – 26; 
5. Горішня Вигнанка – 21; 6. Білобожниця 
– 20; 7. Скородинці – 15; 8. Базар – 12; 9. 
Ромашівка – 12; 10. Палашівка – 6.

Група «Б» (Схід). Нагірянка – Пробіжна 
– 6:0; Милівці – Росохач – 1:6; Колиндяни 
– Заводське – 4:1; Улашківці – Гадинківці 
– 8:1; Товстеньке – Шманьківці – 7:2. 

Становище команд: 1. Колиндяни – 42 
очки; 2. Росохач – 31; 3. Нагірянка – 25; 4. 
Товстеньке  – 23, 5. Улашківці – 23; 6. За-
водське – 21; 7. Гадинківці – 20; 8. Пробіж-
на – 10; 9. Милівці – 7; 10. Шманьківці – 1.

Кубок району. 1/2 фіналу. Повторні матчі
Росохач – Колиндяни – 0:5 (перший матч 

– 2:3); Нагірянка – Біла – 2:3 (перший матч 
– 2:0)

У другому півфінальному матчі розіграла-
ся справжня драма. На 15-й хвилині зустрі-
чі гості вже вели у рахунку – 2:0. Майже 
до фінального свистка тримався рахунок 
1:3, що повністю влаштовував Білу, однак 
на 4-й доданій арбітром до основного часу 
матчу хвилині нагірянці забивають другий 
гол і виходять у фінал, де зустрінуться у ви-
рішальному кубковому двобої з Колиндяна-
ми. Матч заплановано на 24 серпня ц. р. 


