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Виходить з 1939 року

Посівна-2016

Підприємство з іноземними інвестиціями 
«СЕ Борднетце-Україна» 

відкриває виробничий підрозділ у місті 
Чортків. 

Якщо Ви шукаєте кваліфіковану роботу, 
прагнете працювати з іноземними 

партнерами, розвиватись та отримувати 
всі привілеї від роботи в міжнародній 

компанії (офіційне працевлаштування, 
широкий соц. пакет, кар’єрний ріст), 

– ТОДІ ВАМ ДО НАС!
За детальною інформацією звертайтесь 

за телефонами:
0-800-508-708, 095-260-07-03, 067-670-35-20

resume@sebn.com
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 

ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Всеукраїнська олімпіада

Гуртівня будматеріалів 
«Молоток»

з нагоди 6-ї річниці відкриття дарує 
покупцям 6 % знижки при купівлі 

товарів на суму від 600 грн.
Акція діє 1 і 2 квітня за умови 

пред`явлення даного оголошення.
Вітаємо! Магазин-салон «Інтер`єр» 

Імена

Храм навчительської науки, яким 
вправно й різнобічно талановито керує 
Роман Пахолок, гостинно відчинив двері 
для чисельної кількості учасників олім-
піади (78 юних історикознавців), їх на-
ставників і високопрофесійного журі, які 
з’їхалися з усіх регіонів України (загалом 
– більш як 150 осіб). 

У понеділок в осяяній усмішкою вес-
няного сонця актовій залі навчального 
закладу відбулося врочисте відкриття, 
зачин якому, неабиякої величності, що 
являє собою возвишену символічність, 
надала увертюра до балету «Роксо-
лана» у виконанні народного оркестру 
народних інструментів (худ. кер. Петро 
Гарбуз). Митці словесності, музики, пі-
сенності, танцю, яких власне і плекає 
педагогічна альма-матер, обдаровували 
своєю майстерністю всіх присутніх; і як 
годиться за українською гостинністю, зу-
стріли шановане товариство запашним короваєм.  

Першочергово слова вітання та побажання, оголошення 
відкриття олімпіади злинули з уст директора департаменту 
освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації, голови 
оргкомітету олімпіади Ольги Хоми. 

Серед високоповажних гостей, які також промовисто за-
силали щирі зичення учасникам: заступник голови Терно-
пільської ОДА Юрій Юрик, заступник голови обласної ради 

Любомир Крупа, голова Чортківської районної ради Віктор 
Шепета й міський голова Володимир Шматько, методист Ін-
ституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України Людмила Черкаська, завідувач кафедри Диплома-
тичної академії, професор, доктор історичних наук, голова 
журі олімпіади Сергій Троян, священнослужителі різних кон-
фесій Чортківщини. 

(Закінчення на 12-й стор.)

Історія – наука неосяжна 
і тим манить глибинами дізнань

У нашому місті – непересічна подія: впродовж усього робочого тижня, з 28 березня по 1 квітня, 
на базі Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського проходить IV етап 

ХХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

26 березня цього року нашому видатному землякові, 
політв’язню, лауреату Шевченківської премії Степанові 

Сапеляку виповнилося б 65. Того дня, сонячного 
суботнього опівдня, на подвір`ї його альма-матер 
– Росохацької ЗОШ І – ІІІ ступенів, відбулося гідне 

пошанування пам`яті поета. 
23 березня було оголошено 

про заснування Всеукраїнської 
премії ім. С.Сапеляка редакцією 
журналу «Золота ПЕКТОРАЛЬ», 
НСПУ, Харківською та Івано-
Франківською обласними 
організаціями НСПУ. Редактор 
журналу «Золота пектораль» 
Володимир Погорецький зініціював 
встановлення та поофірував 
виготовлення меморіальної 
дошки Степанові Сапелякові. У 
день народження письменника 
й громадського діяча відбулося 
відкриття пам’ятної дошки. 

Віддати шану знаному в Україні 
митцю з`їхалося творче товариство, 
його друзі з Тернополя, Чернівців, 
Івано-Франківська, Закарпаття. 

(Закінчення на 5-й стор.)

Степанового янгола 
політ та пам`яті 

про нього камертон

Сталося: юний березень врешті-решт, мало не під своє завершення, таки звінчався з весною. 
Жадане, сповиваюче аж до відчутної млості тепло щемно огорнуло землю.  

І вона, вмита легкими дощами, розгорнула свої груди. 
Он праворуч авта, котрим вправно кермує начальник управління 

агропромислового розвитку райдержадміністрації 
Іван Заболотний (відчувається, що він знавець геометричного мережива польових доріг), 

густою щіточкою стрімкує догори озима пшениця. 
Трохи згодом, поодаль, тішить око справними листочками озимий ріпак. 

Доки й сягає око, стеляться та й стеляться собі площі агрогосподарства «Дзвін» – 
одного з провідних в районі. І ми їдемо туди – до звиняцького офісу ПАП. 

(Читайте на 3-й стор.)

Коли день із зернини 
зорі починається



1 квітня. Тривалість дня – 12.57. Схід – 6.34. Захід – 19.31. Іменини святкують Дарія, Квітослава. День сміху

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2600 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.
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На часі2
Із зали засідань районної радиПрезиденту України

Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України
Міністерству закордонних 

справ України
 

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Чортківської районної ради 

Тернопільської області щодо вжиття невідкладних заходів 
для звільнення народного депутата України 

Савченко Надії Вікторівни
26 жовтня 2014 року на позачергових виборах до Верховної Ради 

України Савченко Надію Вікторівну було обрано народним депута-
том України.

Вперше за історію незалежної Української держави до Верхо-
вної Ради України обрано народного депутата України, який не має 
можливості представляти народ України у сесійній залі українського 
парламенту, оскільки очевидно незаконно утримується під вартою 
на території іншої держави за безпідставними звинуваченнями та 
з очевидними порушеннями міжнародних стандартів захисту прав 
і свобод людини.

Безпідставність звинувачень тоталітарно-репресивною системою 
російських органів влади не викликає жодних сумнівів, мільйони лю-
дей в усьому світі висловили свою підтримку Надії Савченко. Разом 
з тим, обвинувачення вимагає для Надії Савченко двадцять три 
роки ув’язнення, свідомо затягуючи оголошення вироку. 

За таких умов заходи української влади в питанні звільнення На-
дії Савченко, на превеликий жаль, не мали бажаних результатів, а 
втручання міжнародних інституцій в дану ситуацію не мало необ-
хідного ефекту.

У зв’язку з викладеним вище звертаємося до Президента Украї-
ни, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністер-
ства закордонних справ України об’єднати зусилля та мобілізувати 
дипломатичні, економічні та будь-які інші зусилля в питанні звіль-
нення народного депутата України Савченко Надії Вікторівни та всіх 
інших політичних в`язнів, які незаконно утримуються на території 
Російської Федерації.

 Звернення прийнято 
на п`ятій сесії Чортківської

районної ради сьомого скликання 24 березня 2016 р.

Тон роботі сесії задало політичне питання – звернення 
депутатів Чортківської районної ради щодо вжиття невід-
кладних заходів для звільнення з незаконного ув’язнення 
народного депутата України Надії Савченко, стовідсоткова 
підтримка якого ні у кого не викликала сумнівів.

Про стан дотримання законності, боротьби зі злочинністю 
неповнолітніми особами на території району доповідав пер-
ший заступник начальника райвідділу поліції В.Василик, заго-
стривши увагу присутніх на непоодиноких випадках продажу 
неповнолітнім алкоголю та сигарет, з чого, власне, і пролягає 
найкоротший шлях до злочину. У продовження сказаного го-
лова районної ради В.Шепета звернувся до присутніх депу-
татів і керівників органів місцевого самоврядування спільно 
долучатися до недопущення цього.

Найбільш тривалим у часі було заслуховування звіту голо-
ви райдержадміністрації М.Сташківа щодо виконання деле-
гованих повноважень, який містив 26 сторінок друкованого 
тексту. Депутати зажадали прослухати звіт повністю, хоча, 
природно, до кінця його мало хто сприймав на слух. Щодо 
запитань до виступаючого, депутат Т.Яблонь поцікавилася 
перспективою відновлення пільгових перевезень пасажирів 
в районі у цьому році та збільшення посіву цукрових буряків 
населенням. Чекаємо на підпис відповідного документа Пре-
зидентом, відповів керівник району. А по цукрових буряках, 
лише представники ТОВ «Радехівський цукор» висловилися 
за співпрацю з сільчанами на нещодавній нараді цукровиків 
у Тернополі, погодившись приймати сировину через буряко-
пункти. Депутата Л.Хруставку не влаштовувала якість ремон-
ту фасаду спортивної школи. Не задовольняє вона також і 
керівника району М.Сташківа. Як тільки-но суттєво потепліє, 
зовнішні будівельні роботи продовжаться, запевнив директор 
ДЮСШ, депутат В.Градовий.

Голові РДА довелося знову доволі тривалий час стояти за 
трибуною, звітуючи про виконання програми соціально-еко-
номічного та культурного розвитку району за 2015 рік, а зго-
дом і окреслити основні напрямки аналогічної програми на 
рік поточний. Однак вони практично не викликали обговорень 
і, як і попереднє рішення, були підтримані переважною біль-
шістю голосів.

Одним з основних і найбільш цікавих питань пленарного 
засідання – про внесення змін до рішення сесії районної ради 
від 4 травня 2007 р. за № 175 «Про спосіб приватизації та 
умови продажу будівлі і майна недіючого кінотеатру «Мир» 
(йшлося про дозвіл на відчуження) – слухалося уже після 
перерви (з недавніх пір кожне рішення сесії в цілому ухвалю-
ється поіменним голосуванням, що значно затягує її роботу). 
Звичайно, усім присутнім хотілося почути власника споруди 
– директора ТзОВ «ТРК «Сіті Центр» О.Ваврика, оскільки 
це питання вже 9 років є притчею во язицех та справжньою 
ганьбою для нашого міста. Пан Ваврик повідав, що, мовляв, 
мав необережність придбати аварійну споруду, сплативши у 
свій час величезну суму коштів в еквіваленті 280 тис. доларів 
США. Стояли жорсткі умови договору – побудувати споруду 
за три роки, однак лише на узаконення землі під будівлею 
пішло стільки часу. До того ж, ніхто тоді не знав, що гряне еко-
номічна криза. Через недотримання умов договору нотаріус 
подав на нього в суд. Нині через судову тяганину інвестори 
втратили до неї інтерес, ніхто з них на теперішніх умовах не 
бажає вкладати кошти.  З виконаних робіт, виготовлено лише 
проектно-кошторисну документацію та перекрито дах.

Щодо сумнівних публікацій в інтернеті, про які піде мова 
нижче, ніхто у нього за позитивне вирішення питання про від-
чуження споруди ніяких коштів не вимагав.

Був активним в обговоренні цього питання, як зрештою, і 
практично з кожного, депутат Л.Хруставка. Зрозуміло, сказав 
він, такий «бардак» у центрі міста продовжуватися не може.  
Перш за все його дивує, що фракція «Батьківщина» карди-
нально змінила свою думку, будучи минулого року на засадах 
противників продовження терміну проведення реконструкції 
даного приміщення, а тепер погоджується навіть на його від-
чуження. В інтернет-мережах «гуляють» публікації, що де-
путати, мовляв, фінансово простимульовані у позитивному 
вирішенні даного питання. Аби розвіяти подібні домисли і не 

шукати віртуальні гроші по чужих кишенях, він запропонував 
пану Ваврику фінансово долучитися до підтримки воїнів АТО. 
В.Шепета, як очільник фракції ВО «Батьківщина» у минулому 
скликанні райради, зазначив, що було піднято минулорічні 
протоколи сесійних засідань, і двічі, де обговорювалося пи-
тання продовження дозволу на кінотеатр «Мир», рішення 
ухвалювалися одноголосно. Також він прямо у сесійній залі 
дав доручення апарату ради підготувати звернення у право-
охоронні органи, аби притягнути до відповідальності осіб, 
що поширюють наклепницькі публікації, які кидають тінь на 
депутатів. Щодо фінансової допомоги воїнам АТО, очільник 
районної громадської спілки воїнів АТО А.Маньовський пові-
дав, що проблем у мобілізованих «атовців» вистачає, однак 
вирішувати їх потрібно не у такий спосіб. Це – пряма коруп-
ція, наголосив головуючий. Зрештою 29 голосами «за» при 
чотирьох «утрималися» сесією було ухвалено пропоноване 
рішення.

На диво спокійно пройшло питання про передачу з влас-
ності територіальних громад району у комунальну власність 
міста комплексу будівель стадіону «Харчовик». Зрештою все 
логічно – повернули споруду попередньому власнику, який 
готовий його утримувати, коли район на неї коштів не має.

Далі у порядку денному містилося три районні програми, 
ухвалені практично без обговорення. Зокрема захисту інфор-
мації відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації на поточний рік; підтримки розвитку 
місцевого самоврядування та депутатської діяльності на 
2016 р.; розвитку малого і середнього підприємництва на 
2015-2016 рр. (внесено зміни).

Певні дискусії серед окремих депутатів викликало питання 
стану очистки лісосмуг, котрі вважають незадовільною ситу-
ацію з очищенням лісових масивів, які прилягають до авто-
мобільних доріг (особливо на відрізку автошляху Бичківці 
– Скородинці). Тому сесійно ухвалили відповідне звернення 
керівництву області та облавтодору щодо включення цих ді-
лянок до планових робіт на поточний рік. 

Крім цього, було затверджено угоди між районною радою 
та міською і сільськими радами, громадами про передачу-
приймання коштів на виконання повноважень. Ухвалено змі-
ни до районного бюджету на поточний рік, після чого у вільно-
му залишку коштів практично не залишилося. Звільнено до 1 
червня ц. р. від плати за теплопостачання, газ та комунальні 
послуги ТОВ «Грандвест ЛТД», що здійснює харчування  учнів 
у школах району. Передано ряд об`єктів із спільної власності 
територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського ра-
йону у комунальну власність Заводської селищної ради. 

Наcамкінець стояло «наше» питання – про реформування 
друкованого засобу масової інформації газети «Голос наро-
ду» та редакції газети «Голос народу». Як зазначив з трибуни 
редактор видання, автор цього звіту, перед депутатами стоя-
ла велика відповідальність у прийнятті історичного рішення, 
адже упродовж 76 з лишком років всього існування районки 
одним із її співзасновників значилася районна рада, однак 
законодавець поставив вимогу перед нею, як перед всіма 
іншими органами державної влади та місцевого самовряду-
вання в Україні, вийти із їхнього складу. На сміливому кроці 
трудового колективу, що завітав на доленосну для себе се-
сію майже в повному складі, і зважився у цей нелегкий час 
взяти участь у пілотному проекті з реформування ЗМІ, на-
голосив згаданий вище депутат Л.Хруставка, закликавши 
колег дати «зелене світло» газеті. Усі присутні при слуханні 
цього питання народні обранці району проголосували «за», 
тож висловлюємо від імені колективу районки щиру вдячність 
усьому депутатському корпусу Чортківської районної ради за 
проявлену високу громадянську свідомість та чітко вираже-
ну демократичну позицію. Після цього голова районної ради 
В.Шепета закрив перше пленарне засідання п’ятої сесії. На-
ступне розпочне свою роботу сьогодні, 1 квітня, коли це чис-
ло районки вийде в світ.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Керівництво та депутатський корпус Чортківської районної ради 
звинуватили в інтернет-мережі у корупційних діях, зокрема в статті 
«У Чортківській районній раді корупційний скандал – 30 тисяч до-
ларів за пропихання питання продажу кінотеатру в центрі міста», 
що розміщена на сайті «Чортківщина без цензури» (http://chortkiv-
bez-cenzury.ru/posts/1907684) та поширена в соціальних мережах.

Хочемо вам повідомити, що рішення про продаж будівлі недіючо-
го кінотеатру «Мир» у м. Чорткові було прийнято 4 травня 2007 року 
депутатами п’ятого скликання. Продаж проводив Фонд державного 
майна в м. Тернопіль шляхом відкритого конкурсу, за результатами 
якого власником будівлі було визнано ТзОВ «ТРК «Сіті Центр».

Однією із умов купівлі було проведення реконструкції та введен-
ня в експлуатацію даної будівлі протягом трьох років.

У 2007 році ТзОВ «ТРК «Сіті Центр» викупило в Чортківської 
міської ради земельну ділянку під будівлею недіючого кінотеатру 
«Мир».

У період з 2007-го по 2015 рік депутатами п’ятого та шостого скли-
кань неодноразово продовжувався термін проведення реконструкції 
даного приміщення. У 2016 р. ТзОВ «ТРК «Сіті Центр» звернулось 
до депутатів нового скликання із заявою про внесення змін в рішен-
ня за № 175 від 4 травня 2007 р. «Про спосіб приватизації та умови 
продажу будівлі та майна недіючого кінотеатру «Мир».

Напередодні сесії це питання було обговорено та підтримано на 
профільній комісії. За результатами рішення в даному приміщенні 
має бути збережено частину приміщення під сучасний кінотеатр. 
Інші площі будуть використовуватись для ведення підприємницької 
діяльності з обов’язковою умовою заборони грального бізнесу.

Таким чином, рішенням депутатського корпусу буде вирішена 
проблема, яку кілька років поспіль не могли вирішити. Буде про-
ведена реконструкція та оновлення фасаду будівлі недіючого кіно-
театру «Мир».

24 березня ц. р. відбулася V сесія Чортківської районної ради за 
участю власника ТзОВ «ТРК «Сіті Центр» Олега Ваврика, котрий 
категорично заявив, що грошей в нього ніхто не вимагав, відповідно 
він ніяких коштів нікому не передавав.

У зв’язку з вищенаведеними фактами, Чортківська районна рада 
звернулась у правоохоронні органи щодо встановлення особи 
власника сайту та автора статті, в якій була поширена наклепниць-
ка брехлива інформація.

(За інф. веб-сайту Чортківської районної ради) 

У районній раді

Кінотеатр – у вільний продаж, стадіон – 
міськраді, районці – незалежність

ГРАФІК
виїзного прийому громадян голови районної ради та голови 
райдержадміністрації і заступника голови районної ради 

в населених пунктах району (приміщення селищної та сільських рад)

Власне ці три питання, зважаючи на їх суспільний резонанс, були чи не найголовнішими на першому 
пленарному засіданні п’ятої сесії районної ради сьомого скликання, яке відбулося 24 березня ц. р. І перших 

два з них депутати навіть «посунули» з кінця ближче до початку порядку денного, залишивши «на закуску» 
доленосне рішення для нашої газети. Рідко таке буває, однак саме воно викликало оплески у сесійній залі після  

одностайного його ухвалення. Та про все за порядком.

Хто веде прийом Сільська рада Дата прийому Години прийому
ШЕПЕТА В.М.
СТАШКІВ М.Ф.

Чорнокінецька Воля 
Великі Чорнокінці
Малі Чорнокінці

8 квітня з 9-ї до 11-ї
з 11-ї до 13-ї 
з 13-ї до 15-ї

ПУШКАР П.І. Полівці
Джурин
Джуринська Слобідка

6 квітня з 9-ї до 11-ї
з 11-ї до 13-ї 
з 13-ї до 15-ї



(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
До Звиняча ми навідались, було, минулого вівторка, 29 

березня. Якби отак хотіли змалювати картинку посіву ран-
ніх зернових, то припізнялись би рівно на три (!) тижні. Бо, 
як деталізує директор «Дзвону» Василь Градовий, і з ярим 
ячменем, і ярою пшеницею в господарстві впорались 8 бе-
резня. Зерно ячменю лягло в грунт на 800 гектарах, пшениці 
– на 200 га. І тут же переходить до аналізу озимини: мовляв, 
ми, журналістська братія, спостерігали ж, було, як засівалось 
зерно восени? Після непростої в кліматичному форматі, без-
сніжної зими побачили й те, що є тепер? А все розходило-
ся в якійсь незначній долі градуса: якби на 2-3 дні Бог дав 
поза 20 морозу, за відсутності снігового покриву був би по-
сівам кінець. Довелося докласти зусиль навесні: кілька разів 
підживлювали площі. У того ж ріпаку листова поверхня ще 
донедавна була пригнічена, та тепер активно йде процес ве-
гетації, тож він своє наздоганяє. Та що там – весна рання й за 
рахунок того аграрії матимуть додаткових 2-3 тижні власне на 
цей процес. А дощі нині – то взагалі неначе манна небесна…

Тієї днини, в часі наших відвідин, в полях господарства на 
різних відділках працювало 6 сівалок. У грунт лягало насіння 
цукрових буряків та гороху. «Обіцяють різке підвищення тем-
ператур, через те й активізувався цей процес, – коментував 
Василь Степанович. – За сприятливої погоди впродовж тижня 
засіємо площі під солодкі корені». Таких у «Дзвоні» 1100 га. 
Не більше й не менше ніж торік – на рівні. Власне така цифра 
передбачена ретельно збалансованою сівозміною.

Правильна сівозміна – своєрідний засіб, аби підстрахувати 

себе котроюсь з культур на випадок неурожайності чи то па-
діння в ціні іншої. «Якщо своїми словами – сіється всього по-
троху», – пробував пояснити для малопосвячених в тонкощі 
землеробської праці директор «Дзвону», коли ми вже їхали в 
поле. Деталізував: завтра в господарстві приступають до сор-
тування картоплі та підготовки її для садіння. Бо ще з осені 
на площах нарізано гребені, аби за зиму зібралась волога, а 
навесні грунт належним чином прогрівся. І, знову ж таки, за-
втра (йшлося про минулу середу) передбачалось розпочати 
висів насіння соняшника на борщівській зоні (адже, як-не як, 
там і тепер, за глобального потепління, все ж весна настає 
раніше на 4-5 днів).

А нині… Нині в урочищі Коло Бочковської на 140-гектар-
ній площі лягало в грунт насіння майбутніх солодких коренів. 
Трактор John Deere (у «Дзвоні» всі трактори «джондірівські»)
спритно й легко снуючи площею, вправно тягнув за собою 
сівалку точного висіву фірми Monosem із множинним брендів-

ським написом на ящиках для міндобрив. Одначе п. Градовий 
пояснив: «Але ми те міндобриво розкинули взимку по мерз-
лоталому грунту, щоби воно вже діяло». І деталізував щодо 
власне людського фактора: цукрові буряки тут сіють Василь 
Остапів і Степан Дирко, а культивацію провадить Віталій 
Жирков. Згодом, вже на іншій площі, виокремив наступні іме-
на: тракториста Степана Фандзиги – того, що сіє, а підготов-
ляє грунт Петро Окурілий.

Тут, біля сівачів, нам випало погомоніти (та що там – лише 
перекинутись двома-трьома словами) з головним технологом 
полів – славнозвісним агрономом Іваном Дрипкою. А пото-
му, доки добралися на площу під засів гороху, аж гульк – а 
він вже й там! Лиш усміхнувся у відповідь, змахнувши рукою: 
«Мушу всюди бути, така доля!». Та в тім – немало радості: 
весна, знову на порі посівна. Й для Василя Градового вона – 
вже 22-а, щоразу зі своїми нюансами, клопотами й надіями. 
Поки директорське авто котилося гладенькою полівкою (в 
місті б такі дороги!), лиш показував-хвалився: по ліву руку – 
люцерна, підживлена й заборонована, по праву – площа під 
солодкі корені. А тут посіяний пивоварний ячмінь. Он площа 
під кукурудзу готова, лиш своєї пори дожидається. Підживлю-
ватиметься ще й ріпак. «Він зараз як стартане, то щодня по 
п`ять сантиметрів в рості додаватиме!» – не приховував втіхи 
Василь Степанович. 

На майбутньому гороховому лані, вже по тому, як стріла 
крана виладувала в лоно бункера з біг-бегів (великих міхів) 
насіння й міндобрива, ми залюбки спостерігали, як моторно 
й рівненько водночас простує ріллею цілий «джондірівський» 
комплекс, котрий обслуговує екіпаж справжніх віртуозів: Іван 
Гарасимович, Володимир Бабій, Петро Федорак. «Гороху сіє-
мо сто гектарів, – коментував директор. – Побачимо, як все 
буде нормально, на кожному відділку сіятимемо в перспек-
тиві по стільки ж, щоби було 300 га. Бо з`явилася відповідна 
ціна. А не буде ціни – скинемо знов», – уточнював.

Щодо змін в структурі посівних площ цьогоріч власне горо-
ху в «розрізі» району вів мову, коментуючи хід посівної кам-
панії загалом і згаданий вище начальник управління АПР РДА 
Іван Заболотний, коли ми поверталися зі «Дзвону». Наголо-
сив зокрема: був час, господарства сумарно вирощували 130 
гектарів цієї культури. Тепер планується понад 1000 (!) га.

Нині ж, по завершенні посіву ранніх ярих зернових, десь до 
тижня часу буде посіяно цукрові буряки. Водночас готується 
грунт під більш теплолюбові культури – сою, соняшник, ку-

курудзу. Це – більш ніж третина площ: 17 тис. га 
із 41 тисячі гектарів ріллі, яку засівають агропід-
приємства. Наприклад, соняшника років зо п`ять, 
було, не сіяли зовсім, було, що в межах 200-300 
га, а нині – до 5 тисяч! Цьогоріч посів соняшника 
у структурі посівних площ зріс утричі, картоплі 
– вдвічі, як і гороху. Вдвічі більше засіється цу-
крових буряків. «Господарства йдуть на різновид-
ність культур, тому що цим самим підстраховують 
себе», – акцентував головний аграрій району. 

 Наразі вже двічі підживлено озимі культури і 
робиться все для того, аби отримати відповідну 
врожайність. Фактично вся озима плениця на 9,5 
тис. га вийшла із зимівлі. Ярої ж маємо в районі 
1600 гектарів – цього вистачає на виплату за зе-
мельні паї та забезпечення продовольчої безпеки 

загалом. 
А ще Іван Ярославович сконцентрував увагу на ймовір-

ності вирощування цукрових буряків населенням району 
ось в якому форматі. На останній в часі сесії районної 
ради депутатським представництвом було задресоване 
запитання керівництву району щодо можливостей при-
ймання вирощених селянами солодких коренів на пе-
реробку. Чортківське виробництво ТзОВ «Радехівський 
цукор», як і торік, звісно, їх не прийматиме. Натомість не 
лише в районі, а й в окрузі функціонуватимуть 5 буряко-
пунктів із заготівлі цукросировини власне від населення: 
в Косові, Базарі, Торському, Пробіжні та Озерянах. При-
йматиме солодкі корені приватне підприємство «Торго-
вий дім – СМД». Розрахунок – не менше 60 кг цукру за 1 
тонну коренів в залежності від цукристості.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

2 квітня. Тривалість дня – 13.01. Схід – 6.32. Захід – 19.32. Іменини святкують Світлана, Сергій, Клавдія
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Нечиста справа

Похибка чи певні 
фінансові махінації?..

Часто-густо ми – покупці – не звертаємо уваги 
на касові чеки, що отримуємо при купівлі 

будь-якого товару. А дарма! Адже чек – 
обов’язковий документ для всіх магазинів.

Слід зауважити, касові чеки є двох видів: фіскальний і 
нефіскальний. 

Запитаєте: чому порушуємо дане питання? До цього 
нас – кореспондентів районки – спонукало виявлення не-
фіскального (!) чека, виданого за купівлю (в одному з ма-
газинів Чорткова) дороговартісного алкогольного напою. 
В цьому й підозра. Адже, як відомо, підакцизний товар 
(алкогольні, тютюнові вироби та інші) повинен реалізову-
ватися неодмінно за фіскальним (!) чеком. Що це – похиб-
ка чи певні фінансові махінації підприємця?.. 

За роз’ясненням щодо цього ми звернулися до фахівця 
– начальника відділу обслуговування платників Чортків-
ської ОДПІ Станіслава ТОКАРЯ: 

– Існує два види оподаткування: загальна система і єди-
ний податок. На єдиному податку дозволяється торгівля 
будь-яким товаром, окрім підакцизного, тобто таким, який 
відпускається лише за фіскальним (!) чеком. Фіскальний 
касовий чек – це розрахунковий документ, надрукований 
реєстратором розрахункових операцій при проведенні 
розрахунків за продані товари або надані послуги. Він по-
винен містити обов’язкові реквізити, серед яких: назва та 
адреса господарської одиниці; для суб’єктів господарю-
вання, що зареєстровані як платники ПДВ, – індивідуаль-
ний податковий номер платника ПДВ, а також – літерне 
позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, 
загальну суму ПДВ й інше. Важливо відзначити, розра-
хунковий апарат в обов’язковому порядку реєструється 
податковою службою, опломбовується і переводиться у 
фіскальний режим роботи; тільки тоді чек можна вважа-
ти фіскальним. У даній ситуації мова ведеться саме про 
нефіскальний документ, який не використовується в по-
датковому обліку. В такому випадку продавець (приват-
ний підприємець), можливо, встановив касовий апарат 
виключно для власної зручності. 

– А для чиєї ж зручності реалізовується підакциз-
ний (!) товар за нефіскальним чеком, як ось у даному 
прикладі? – запитуємо в нашого візаві. 

– Категорично стверджувати не можна про якусь махі-
націю. Можливо, це просто непорозуміння або похибка 
касира. Для здійснення підприємницької діяльності на 
території міста чи району повинна бути ліцензія. А од-
нією з умов її отримання на продаж підакцизних товарів 
є обов’язковість наявності реєстрації касового апарату 
– фіскалізованого. Якщо ж вказана продукція реалізову-
ється з видачею нефіскалізованого чеку, це означає, що 
дана особа-підприємець якимось чином ухиляється від 
оподаткування.   

Отож, акцентуємо: у фіскальному чеку обов’язково по-
винні бути відображені ставка та сума акцизного податку з 
роздрібної реалізації підакцизних товарів. Але ж зафіксо-
вано (на знімку) – нефіскальний чек, тобто ніякого податку 
з реалізації алкогольних і тютюнових виробів приватний 
підприємець не сплачує. У свою чергу це свідчить про те, 
що місцевий бюджет (оскільки торгівля ведеться на тери-
торії міста) втрачає добрячий куш надходження коштів. То 
куди ж іде такий «лівий» заробіток? Неважко здогадатися. 

Гадали, що це просто разова похибка, адже в магазині 
встановлено два касових апарати; касир міг чисто помил-
ково вибити нефіскальний чек. А втім, переконаймося. 
Купуючи тютюнові вироби, ми зумисне направилися вже 
до іншої каси. І що ж? Знову ж таки: за підакцизний товар 
– нефіскальний чек. Що ж тут думати-гадати… Саме так 
процвітає бізнес у деяких приватних підприємців, які, оче-
видячки хитруючи, наповнюють лише власні кишені. На 
жаль, у нашому світі все ж існують поруч чесність і обман, 
прозорість і прихованість. 

Можливо, міська влада зацікавиться даною справою 
(явно кошти пливуть повз місцевий бюджет) і виведе 
ухильника, як-то кажуть, на чисту воду?..  

Тетяна ЛЯКУШ 

Коли день із зернини 
зорі починається



3 квітня. Тривалість дня – 13.05. Схід – 6.29. Захід – 19.34. Іменини святкують Любомир, Лазар. День геолога
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Долі крізь видиво часу

Народознавство

Національно-патріотичне виховання посі-
дає чільне місце у навчально-виховному про-
цесі, тож учителі приклали безліч зусиль, щоб 
зародити у серцях дітей вогник українського 
духу. Щодня один із класів представляв якусь 
реліквію наших предків у піснях, віршах, леген-
дах, інсценізаціях. Першими розпочали тиж-
день учні 4 класу під керівництвом класовода 
І.В.Щур. Так як найстарші та найдосвідченіші 
молодші школярі, вони оспівували батьківську 
білу хату, яка з давніх-давен була святинею 
українців. Наступними естафету перейняли 
учні 2 класу, які працювали під супроводом 
свого класовода Б.П.Хруставки та молодої 
студентки-практикантки І.В.Стахів. Вони ж на-
магались донести магічне значення вишитого 
рушника. Учні зуміли показати, що рушник – 
це є символ миру та злагоди у сім’ї; недарма 
матері виправляли своїх дітей у далекі світи, 
даруючи на щастя вишитий рушник. У четвер 
найменші  учасники дійства – першокласники 
зі своєю класною мамою О.Я.Мостович щиро 
та по-особливому згадали про сорочку:  і білу, 

і вишиту маминими руками. Не зважаючи на 
свій юний вік, вони змогли розчулити аудито-
рію щирими піснями та віршами, в яких зву-
чали заклики берегти і примножувати укра-
їнські звичаї та традиції. А на завершення 
святкування учні 3 класу на чолі з класоводом 
Л.М.Гриньків та студенткою-практиканткою 
І.Р.Духняк підготували свято під назвою «Коса 
– дівоча краса», яке проводилося вперше у 
школі. Готуючись до свята, учні не тільки самі 
брали участь, а й залучили до нього своїх рід-
них. Адже за народним звичаєм косу повинна 
заплітати дівчині хрещена мати.  Учні предста-
вили глядачам цікаву та насичену програму: 
пісні, вірші, інсценівки, прислів’я, приказки та 
конкурси. Матері з любов’ю та  щирими по-
бажаннями заплітали косу своїм донечкам, 
бажаючи їм світлого майбутнього. А юнаки із 
задоволенням смикали дівчаток за кіски, про-
мовляючи: «Рости коса до пояса, від пояса до 
п’яти, щоб була така, як ти!» 

Ось таким насиченим та багатогранним ви-
дався тиждень у Нагірянській ЗОШ. Учні із за-

доволенням брали участь, демонструючи свої 
таланти, а вчителі зуміли направити всі ста-
рання школярів у правильне русло! Дирекція 
висловила вдячність та захоплення від почу-
того і побаченого!

Леся ГРИНЬКІВ, 
керівник методичної комісії вчителів 

початкових класів Нагірянської 
ЗОШ І – ІІ ст.

«Хто не знає свого минулого, 
той не вартий майбутнього!»

Під таким девізом працювали школярі початкових класів Нагірянської ЗОШ 
з 14 по 18 березня, де проводився тиждень початкових класів, 

присвячений народознавчій тематиці. 

Чортківська районна газета, датована 
8 серпня 1989 року. На першій шпальті, з 
подальшим переходом на 3-ю, – фоторе-
портаж із пристрастю «Усміхається радість 
невесело». Пропоноване читачеві вибудо-
вувалось на контрастах, котрих в тім часі 
не бракувало в Чортківському пологовому 

будинку. Та все ж, попри проблеми, в публі-
кації виразно домінував власне людський 
фактор – зокрема фактор радості материн-
ства. Тоді й випало зустрітися й поспілкува-
тися з однією поміж породіль – 28-річною 
мешканкою смт Заводське Дарією Прондюк. 
Тими днями жінка стала матір`ю втретє, бо 
вдома вже підростали семирічна донечка 
та роком молодший синочок. До того дво-
єдиного щастя додався ще один синочок, та 
ще й який! Цитую власну публікацію майже 

27-літньої давнини: «…нам найбільше при-
пав до вподоби чотирикілограмовий «бога-
тир» (як зізнається мати тепер, насправді 
хлопчик важив 
4400! – Авт.) – із 
поважним, упев-
неним в собі по-
глядом. І ми не 
втримались від 
спокуси, аби не 
зафіксувати цьо-
го серйозного і 
милого мовчуна 
на фотоплівку – а 
що, як, скажімо, 
через вісімнад-
цять років випа-
де можливість 
зустрітися з ним 
знову?..».

Не випала. 
Принаймні, не 
лише через 18 
(бо ми до цього 
й не вдавалися), 
а навіть майже 
через 27 літ. Бо Володимира Прондюка, 
котрого в сім`ї й нарекли власне так, як ба-
чилось породіллі в часі нашої з нею зустрі-
чі, наразі просто-напросто немає в Україні. 
Парубок, як і більшість його ровесників, як 
і старші брат та сестра, нині перебуває на 
заробітках в Англії. А ось з його батьками 
зустрітися й поспілкуватися нам пощастило 
буквально позавчора.

Павло і Дарія Прондюки, батько й мати 
сімейства, нині мешкають в Сосулівці, бо 
обидвоє звідсіля родом. Ні, квартира в За-
водському ними не полишена й не забута. 
Перебратися ж до села два роки тому зму-
сила хвороба нині вже покійної матері п. 
Дарії. Та й господарка тут тримає: якесь по-
рося, кури, гуси, кролі. А ще – город, земля, 
котру п. Павло порає власним тракторцем. 
З усього видно – господар, а свого часу 16 
літ відпрацював на Чортківському цукро-
вому заводі вантажником у складі готової 
продукції. Пригадує власний «рекорд»: за 
зміну, було, довелось перенести на своїх 
плечах, аби скласти в штабеля, 102,5 тонн 
цукру! Тепер, щоправда, робота дається 
взнаки – на ноги. Однак на життя не нарікає, 
з усього видно: чоловік із внутрішнім стерж-
нем, сильної волі. Під стать йому і дружи-
на, хоча й тендітна: впродовж десятиліть 

на м`ясокомбінаті трудилася, аж доки за 
робітниками двері не зачинилися, відтак на 
цукрозавод пішла на сезон, згодом постійну 
роботу мала. Потому вирушила на півтора 
роки за кордон – на заробітки. Пані Дарія 

другою з родини була, до Англії втрапивши, 
– чоловік перший туди подався. За нею – се-
редущий син з невісткою, потому – й молод-
ший, а так і донька із зятем.

Троє дітей у Прондюків, троє й онуків 

наразі: від доньки, Марійки, – 10-літній На-
зар та 5-річна Софійка, а від сина Василя 
– чотирирічний Олівер. Того на англійський 
манер і назвали, перші слова по-англійськи, 
кажуть, вимовляти навчився. Донька, як і її 
чоловік, – за фахом юристи, середущий син 
будівельну спеціальність вдома опанував, а 
власне «винуватець» нашої зустрічі, Воло-
дя, – дипломований інженер. Та в Лондоні 
обидва брати працюють на будові. Влітку, 
кажуть батьки, найменшенький їхній нео-
дмінно приїде, одружуватись буде. Наре-
чена його теж з наших країв, та познайоми-
лись там, на берегах Темзи, в чужині. Там і 
далі, мабуть, житимуть.

– А що тут, вдома, робити, де сили при-
класти? – запитанням на запитання відпо-
відає нам глава сімейства. Сам же й конкре-
тизує: – Одне й було в селі – склозавод, та 
тільки де він тепер? В Одесу, до Києва мо-
лодь їде на будову. Більшість – на Польщу, 
на сезон, від нас дуже багато їдуть…

Пані Дарія пригощає нас кавою: домашні 
горнятка в її руках виповнені теплом, від-
чутним не лише на дотик. Розкладає на 
столі світлини з родинного альбому – ось 
старші діти зі своїми сім`ями, ось улюблені 
онуки… Горне милі взору обличчя й усміш-
ки до свого серця – немов під материнське 
крило. Коли ж горнутиме до себе тих, що 
розбрелися світами в пошуках щастя-долі, 
обкрадених в майбутності своїх дітей, свій 
генофонд та генокод мати Україна?..

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ, 

з архіву «Голосу народу» 
та родини Прондюків

Зі сповитку материнського крила
Що то є мить? Змога зупинитися, озирнутися назад та налаштуватися на 

майбутнє. Така собі триєдина точка спрямування. Ми й вирішили раз у раз вдаватися 
до цього, переміщаючись в часі. Скажімо, долі людські: про когось писано на газетних 

шпальтах  -надцять літ тому. А які корективи внесли літа в долі тих людей? 
Сьогодні – перша така подача. Запрошуємо вас, шановні читачі, підказувати нам 

адреси подальших зустрічей, майбутніх оповідей, замальовок.



(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Серед них – лауреат пре-
мії англійського ПЕН-клубу 
Ігор Павлюк (публікацію 
про зустріч чортківчан з 
видатним письменником 
читайте у наступному но-
мері), голова Івано-Фран-
ківської обласної органі-
зації НСПУ Євген Баран, 
голова Тернопільської об-
ласної організації НСПУ 
Олександр Смик, художник 
Євген Удін, культурно-гро-
мадський діяч Богдан Хава-
рівський, редактор журналу 
«Літературний Тернопіль» 
Богдан Мельничук, режи-
сер Орест Савка, заслу-
жений артист України Іван 
Дерда, поет-пісняр Василь 
Кузан, письменниця Ганна 
Костів-Гуска... Приїхала ро-
дина з Тернополя, прийшли 
земляки-сільчани. Прибули 
народний депутат України 

Олег Барна, депутат обласної ради Любомир Білик, керівники райо-
ну – голова райдержадміністрації Михайло Сташків, голова райради 
Віктор Шепета, їхні заступники Іван Віват та Петро Пушкар, Чорт-
ківський міський голова Володимир Шматько, начальник районного 
відділу освіти Ірина Гулька й ін. Представники духовенства краю – 
священики Богдан Школьницький, Євген Махніцький та Василь По-
горецький окропили меморіальну дошку, честь відкрити яку мали 
мама поета Ганна Сапеляк, нардеп Олег Барна й архівіст Богдан 
Хаварівський, та відправили поминальну панахиду. Молитвою та 
хвилиною мовчання присутні пом`янули видатну особистість, засві-
тили лампадки, поклали квіти. Педагогічний та учнівський колективи 
Росохацької школи підготували невеличку урочисту програму.

Спомини, спомини… Вони линули з уст матері поета Ганни 
Сапеляк, котра у довгому монолозі намагалась викласти увесь 
біль-розпач отої гіркої кривди, що зазнало її материнське серце, 
трагічність пережитої напару з сином, розділеної (а відтак, на її 
сподівання, безперечно полегшеної для синових пліч) його сумови-
тої долі, свою безмежну гордість за рідну кровиночку й невимовну 
любов, яка проривалася крізь плетиво скупих слів жінки-селянки й 

без сумніву гостро від-
чувалася усіма при-
сутніми. Почуття усіх, 
хто того дня був на за-
ході в честь Степана 
Сапеляка, до Ганни 
Сапеляк, викликані її 
з душевним надривом 
зробленим виступом, 
висловив літерату-
рознавець Богдан 
Мельничук. Унікальній 
із матерів – мамі Сте-
пана, присвятив він 
поетичні рядки, в яких 

рефреном проходить дум-
ка про сокровенне мате-
ринське відчуття оберегу, 
що й зараз б’ється у серці, 
не даючи спокою: «Якби ж 
то я поруч, синочку, була, 
тоді б я напевно тобі по-
могла»...

Майже брат Сапеляка 
(як він сам себе предста-
вив) Євген Баран заува-
жив, що «Нема пророка в 
нашім краю, а є людина, 
котра завжди протягом 
життя любила Україну й 
продовжує любити, навіть 
відлетівши. Відлітають 
найближчі, а ми кажем – 
журавлі».

«Чуєш, брате мій, това-
ришу мій…» – звернувся 
пісенним поривом до по-
братима, який посмішку й 
душу проніс крізь нелюд-
ські катівні, артист з Чер-

нівців Іван Дерда. Словами у відповідь було Мельничукове:
Степане, Степаночку, нації совість, 
страждальце в Сибіру за нас за усіх, 
ми чуємо з неба твій голос-журбопис, 
що кличе до дії вкраїнців живих.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 
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Хліб душіІмена

Наша участь 
у Великопосному Таїнстві

Таїнство Великого посту як духовного шляху до Пасхи 
вимагає від християнина особливого ставлення та уваги. 
З настанням посту уклад нашого життя мусить міняти-
ся. Нам слід з повною свідомістю приступити до Чотири-
десятниці, щоб не просто відбути той вимушений період 
світлою пасхальною ніччю, але прожити кожен його день 
разом з Господом і у Господі. Головною молитвою цього 
часу для нас має стати чудова і незрівнянно покаянна 
молитва святого Єфрема Сиріна:

Господи і Владико життя мого! Дух млявости і ме-
тушливости, владолюбства і пустомовства віджени 
від мене.

Дух же ціломудрія, смиренномудрія, терпеливости і 
любови даруй мені, рабові Твоєму.

Так, Господи Царю! Дай мені бачити гріхи мої і не осу-
джувати брата мого, бо Ти благословенний на віки ві-
ків. Амінь. 

Ставши творцем багатьох цінних молитов та духо-
вних роздумів, Єфрем, певно, й подумати не міг, що одна 
його невеличка молитва щодня буде мовлена кілька 
разів денно і духоносними старцями, і малими дітьми. 
Але направду – вона варта того, щоб ми її добре знали, 
розуміли і зі щирим серцем щоденно мовили. Як жодна 
інша, покаянна Єфремова молитва відкриває нам наші 
пристрасті, які заполонили нас, зосереджує нас на Бозі, 
який може дати нам визволення від них, і навчає нас за-
вжди зважати на ближнього, якому маємо допомогти, а 
не осудити і принизити. Саме ця молитва має стати на-
шою великопісною конституцією.

Іншим важливим подвигом для нас має стати посильне 
обмеження у чомусь, чи це улюблена їжа, музика, пере-
гляд телевізора, чи ще щось. Ми маємо принести Богові 
щось у жертву, замістивши оцю пустоту Ним самим. Наші 
клопоти про останню моду, упадання за мультимедійни-
ми засобами, звичні буденні задоволення, від яких ми 
відмовляємося, мають бути замінені пошуком Бога у на-
шому житті, бодай лише в часі посному – це вже багато. 
Сучасній людині буває дуже важко піднести голову над 
тим усім, що заповнило її, і подивитися догори: «До Тебе, 
що живеш на Небі, зводжу очі мої» (Пс. 122, 1). Чотири-
десятниця стає чудовою нагодою до цього. Звісно, наша 
посна жертва має бути добровільною – насильне і віді-
рване не буде ані милим Богові, ані корисним для нас. 
Щодо «їсти – не їсти» – маємо вибиратись із комплексу 
заборон і дозволів, шукаючи за цим усім чогось набагато 
глибшого, душеспасенного.

Піст мусить поєднуватися найперше з молитвою. Чоти-
ридесятниця має багато чудових і незрівнянних богослу-
жінь – знайдімо час для відвідин храму у ці дні. Утрені, 
вечірні, канон Андрея Критського і, особливо, літургія Пе-
редосвячених Дарів – ці відправи мають «освітлювати» 
наші будні протягом усього Великого посту. Окрім спіль-
них храмових молитов, важливою є також і щоденна при-
ватна молитва. Часто повторюймо Ісусову молитву, бла-
гаючи Христа про помилування. Творімо посильне число 
щоденних поклонів з митаревою покаянною молитвою – 
така «духовна гімнастика» не буває безкорисною. 

Обов’язково пильнуймо чистоту своєї душі. Не відкла-
даймо нашу сповідь лише на Чотиридесятницю, а у пості 
– лише на останні дні. Як правило, тоді вона нам не дає 
належної користі. Покаяння має бути нашим постійним 
процесом, а сповідь – можливістю до аналізу нашого 
життя на будь-якому етапі нашого каяття. Приступаймо 
до сповіді щиро, з належною підготовкою, з бажанням 
почати нове, краще життя у гідності богосинівства, яку 
ми носимо. Ставаймо щораз то більше христоносними, 
оновлюючи образ Божий у собі та ближніх. 

Протягом Посту частіше звертаймося до Біблії, читай-
мо Боже Слово як самі, так і в родині чи між знайоми-
ми – пожертвуймо час посту глибшому пізнанню нашого 
Творця і Спасителя. Зараз видають також багато чудової 
християнської літератури – потрудімося знайти собі щось 
до читання, особливо з-поміж повчань святих отців. Зна-
йдімо час також для духовних розмов – чи то зі своїм ду-
хівником, чи навіть зі щирим другом. 

о. Мирослав ДУМИЧ,
доктор літургійного богослов’я

(Далі буде)   

Шлях 
до Воскресіння. 
Духовний зміст 

св. Великої 
Чотиридесятниці

(Продовження. Поч. у № 11 (8559) 
від 18 березня 2016 р.)

Степанового янгола політ 
та пам`яті про нього камертон
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Природа і ми

Господар

Весна для птахів — це пора будівництва 
гнізд. Ми можемо допомогти їм у цьому, 
підготувавши місцину у своєму подвір’ї, 
неподалік будинку, там, де птахам буде 
зручно розташувати гніздо. А для видів, 
що оселяються в дуплах дерев, як це ро-
блять, наприклад, синиці чи шпаки, можна 
змайструвати штучну гніздівлю. Будь-хто 
може допомогти птахам, це не залежить 
від віку, долучившись до природоохорон-
ної діяльності, повісивши штучну гніздів-
лю і підгодовуючи птахів. 

З метою допомогти птахам в обладнан-
ні місць гніздування у період з 15 лютого 
по 25 березня ц. р. я змайстрував 7 різних 
гніздівель для пташок, а саме: синичок, 
шпаків, кажанів і хатинку для стрижа,  роз-
вісив їх у районі міського пляжу м. Чорт-
кова. Гніздівлю для ластівки почепив із 
задньої сторони приміщення палацу дітей 

та юнацтва, у якому відвідую гурток «Юні 
екологи», там я буду спостерігати за укра-
їнським народним символом – ластівкою. 

Пам’ятайте, птахи – наші друзі! 
Птахи – це пісня й політ! Це голоси на-

ших лісів, полів, гір і пустель. Їхні пісні 
звучать на Землі цілий рік. Їхні голоси ми 
чуємо вдень і вночі. Тому їх необхідно охо-
роняти й берегти. Про них потрібно піклу-
ватися й допомагати у важку хвилину.

Не будьте байдужими, допоможіть пта-
хам!

Іван ОСТАПІВ, 
вихованець гуртка «Юні екологи» 

палацу 
дітей та юнацтва

Фото гуртківця 
«Фотоаматорство» ПДЮ

Птахи – це пісня й політ

«Не спішіть годувати кроликів зеленою травою», – так на-
стійливо радить досвідчений кролівник Андрій Заболотний. 
Він каже, що з приходом весни кожний фермер, котрий роз-
водить кролів, поспішає потішити своїх вухатих улюбленців 
зеленою травою, вважаючи, що це забезпечить їх ударною 
дозою вітамінів. Але це хибна думка. Бо щойно зібрана тра-
ва може стати причиною порушення діяльності кишечника, 
травна система 
кролика не ви-
тримує такого 
навантаження. 

– Одні госпо-
дарі практикують 
зелений корм, – 
ділиться пан Ан-
дрій своїми спо-
стереженнями. 
– Але я раджу свіжу зелень трохи прив`ялити. Від багатьох 
хлопців-колег чув, та й сам спрактикував, що найкраще три-
мати кроликів на сухому кормі: сіно, зернові – ячмінь, овес, 
кукурудза. Пшеницю краще не давати, бо вона важка на 

шлунок, а будова ки-
шечника в кроля така, 
що вимагає постійного 
прийняття їжі тварин-
кою. Уявляєте, за одну 
добу кріль здійснює 
60-70 підходів до го-
дівниці. Їсть швидко 
– 2-3 хв., але часто. 
Тому їда має бути в 
клітках постійно. Бо 
інакше вимушена пе-
рерва може спричини-
ти здуття, дискомфорт 
у шлунку кролика. 

Саме зараз роз-
почався сезон заго-
тівлі гілкового корму, 

який так полюбляють вухані. З молоденькими листочками 
гілочки висушують і дають споживати тваринам. Слід лише 
пам`ятати, що для цих цілей не годяться гілки плодових видів 
дерев, особливо кісточкових, бо в них є синильна кислота, 
що може спричинити отруєння тварини.

З жовтня по лютий можна підгодовувати пухнастих підопіч-
них гілочками хвойних – ялини чи сосни. Здавалося б, хво-
їнки будуть ранити ніжних тварин, але бачили б ви, як сма-
кують таким делікатесом кролі – зачищають гілки дочиста. 

Зараз хвойні вже наповнюються соком, виділяються смоли, 
тому давати їх тваринам недоцільно. 

Андрій Заболотний та його товариш по хобі Володимир 
Деркач в один голос твердять, що хибною є думка про те, що, 
мовляв, кролям достатньо води, яку вони споживають з зе-
ленню. Та це далеко 
не так. Обов`язково 
у клітках має бути 
посудина з водою. 
Кролівники радять її 
підсолювати, адже у 
іншому разі тварина 
гризтиме клітку чи 
лизатиме сітку – це є 
безпомилковою озна-
кою, що в організмі не 
вистачає солей калію. 
А ще добре додавати у воду йод.

Весна – сезон щеплень. І це треба робити усім господарям. 
Бо лише так можна зберегти тваринку від заразних захво-
рювань. Слід до цієї процедури поставитися з усією відпо-
відальністю. При покупці уважно почитати інструкцію: чи не 
прострочена, який виробник, який спосіб введення в організм 
(якщо сумська – внутрішньом`язево, київська, чеська вакци-
ни вводяться підшкірно, якщо не вважати на цю особливість і 
вколоти тварину в м`яз, то може бути нагноєння тканин). Для 
доставки вакцини додому попросіть аптекаря вкинути декіль-
ка кусочків льоду в торбинку з ампулами. Бо різкий перепад 
температур теж впливає негативно на якість вакцини. 

Молодняк, який появився після зими, слід щонайперше 
щепити від вірусної геморагічної хвороби (ВГХК) та міксома-
тозу. Пан Андрій вакцинує кролів віком 45 днів. Каже, що його 
порада кролівникам така: «Хочеш мати молодняк – щепи». 
Бо отой згаданий вже підступний міксоматоз здатні пере-
носити навіть комарі й інші комахи-кровососи. А на наших 
господарках не знайдеш новомодних тепер кліток із проти-
москітною сіткою, тому про захист своїх підопічних потрібно 
дбати самим. 

Звернув увагу кролівників-любителів пан Андрій і на такий 
прикрий факт, як зараження вушним кліщем. Слід особливо 
бути уважним, коли паруєте самицю з чужим кролем чи купи-
ли нового кроля, оглянути вушні раковини тварин. Бо краще 
попередити, ніж довго лікувати вуханів. 

Андрій Заболотний 
люб’язно дозволив огля-
нути свою господарку. 
Вихованців у нього – 
потягне на престижний 
зоопарк. Ось кролики 
– плямисті невибагливі 
каліфорнійці й у королів-
ській шубці рекси. Вуха-
нів, що родом з далекої 
Америки, кролівник роз-
водить заради деліка-
тесного м`яса, тому що 
з тушки вихід м`язевої 

маси становить 67 відсотків. У плюшевих ведмедиків-рексів 
ціниться їхнє хутро, на дотик таке ніжне й гладеньке, ніби й 
направду королівського класу шубка.

А скільки тут птаства! Качки-мандаринки двоякого виду, 
фазани трьох порід, кури декількох видів, а ще – павичі, пе-
репілки, папужки, голуби. Та декоративні породи птахів – то 
тема для окремої розмови. Зараз помилуйтесь разом з нами 
міні-зоопарком через знімки.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«ЛЮДИ. МАЙДАН ГЕРОЇ» 
Фільм із такою назвою – це цикл з 5-ти короткометражних філь-

мів, це історії молодих хлопців з Тернопільщини, які стали час-
тинкою Небесної сотні. Фільм, що нині збирає повні зали не лише 
на Тернопільщині, а й у регіоні загалом, презентовано буквально 

позавчора у РКБК ім. 
К.Рубчакової для сту-
дентства, учнівської 
молоді, службовців та 
викладачів, всіх небай-
дужих мешканців міста 
й району. Канва презен-
тації вмістила й хвилину 
мовчання, й зворушли-
вий виступ-одкровення 
під враженням побаче-
ного і пропущеного крізь 

серце директора РКБК Йосипи Овод, і низку інтерв`ю учасників пе-
регляду, взяте автором сценарію Оленою Герасименко.

СВІЙ ШТРИХ ДО ІСТОРІЇ
Нашому активному допису-

вачеві – археологу й науковцю 
Володимирові Добрянському з іс-
торичних джерел достоту відомо, 
що таке державний суверенітет. 
А нині він вирішив особисто до-
лучитися до того, аби боронити 
цілісність рідної держави Україна, 
записавшись добровольцем до 
Збройних сил України й вирушив-
ши в зону АТО. Нехай же його, як 
і всіх наших захисників, береже 
Господь!

У ЗВИНЯЧІ ГРОМАДИЛИ ГРОМАДОЮ
Ось тут, у сквері посеред села, де завсякчас доглянуті-підбі-

лені дерева, де підфарбована-оновлена літня сцена, минуло-
го вівторка полудневої пори залюбки трудилися представники 
всієї соціальної сфери. Та й хіба можливо інакше, коли навіть 

підсипочний матеріал на ву-
лицях охайно, дбайливо об-
лаштований?!  

ЗАТИШОК, ЗМАЙСТРОВАНИЙ ВЛАСНОРУЧ
Бо на нього направду мешканці вулиці Шопена-бічної у 

Чорткові не вичікували ні від міських властей, ні від зініційо-
ваної кимось напередодні якихось свят-подій толоки. Вдали-
ся лиш до власного ентузіазму, влаштувавши аж 4 (!) толоки: 

вирізали всілякі зарослі, розчистили грунт. За словами одно-
го з активістів Івана Стечишина (а таких поміж чоловіцтва до 
десятка осіб), навіть замовляли грейдера. Тепер тут зручно 
всім відпочивальникам, а наведений порядок – промовистий 
заклик до чистоти.

ЗАХАРІВСЬКІ МОТИВИ – В ЯГІЛЬНИЦІ
Талановитий олівець-малю-

вець самодіяльного художника-
чортківчанина Петра Захарова 
впевнено добрався й до Ягіль-
ницького народного музею істо-
рії села, «осівши» там на стінах 
експозицією чарівних пейзажів 
ріднокраю.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Новинар

«Не спішіть годувати кроликів 
зеленою травою»

Оскільки надворі – весна, активний період щеплення тварин і саме у цю пору року найбільше на вухатих чигає 
небезпека, то ми вирішили спитати поради щодо особливостей догляду кролів 

у приватних садибах в досвідчених кролівників. 
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ПОСИДЕНЬКИ
Сьогодні – День сміху. І ми пропонуємо всім оптимістам долучитися до створюваного на сторінках районки, зокрема у «Посиденьках», 

клубу гумористів «Посміхеньки». Нині в його складі – кілька наших активних дописувачів.

Із села Васильків до мого Кривенького 
– рукою подати. Тільки невеличкий міст 
споконвіків роз`єднує цих два села – ані 

поля, ані лісу. Тут все, як на долоні, тому 
й кожен знає один одного.

Мешканці Кривенького пам`ятають житель-
ку Василькова 60-х рр. – восколійничку. Мож-
ливо, у Василькові і знали її прізвище та ім`я, 
а у Кривенькому – ні, тому й називали її одним 
словом – восколійничка, тобто та, що віск ви-
ливає.

Цю бабусю найбільше цікавили діти. Каза-
ла, що в кожної дитини є хоча б невеликий 
страх, тому всім без винятку діткам треба зли-
вати віск, бо він дуже помічний. Не треба до-
чікуватись того часу, коли дитина плакатиме, 
нервуватиме, не спатиме ночами. Тоді важче 
навіть з допомогою воску позбутися страху. 
Всі вірили цій щирій бабусі і приводили до неї 
дітей. А були й такі, особливо у Кривенькому, 
що запрошували її до домівок виливати дітям 
віск. 

Діти боялися медиків, особливо коли бачи-
ли їх в білих халатах, тоді очікували чогось 
страшного і плакали. Натомість бабусю-вос-

колійничку зустрічали з радісною посмішкою. 
Діти любили наслухати, як над головою віск 
шкварчить. «Всідайтеся, діти, восколійнич-
ка йде», – говорили їм мами. Діти були дис-
ципліновані. Вони зручно всідались на своїх 
стільцях, виструнчивши тулуби і держачи не-
порушно голови, адже зараз із них страх ви-
ганятимуть. На воскові вони насправді були.

– Ось бачите? Дитина ваша гусака настра-
шилась. – І показувала на воску гусака з ви-
тягнутою шиєю. Він був наче виліплений з 
пластиліну. – А ось собака, – продовжувала 
восколійничка. – А ось юрба дітей біжить за 
вашою дитиною…

Восколійничка якось раптово зникла із села. 
Казали, що її забрав до себе син. Та в дітей 
60-х рр. вона залишила про себе теплі спо-
гади. До сьогодні, напевне, немає вже в жи-
вих бабусі-восколійнички. З тих пір у згаданих 
вище двох селах так ніхто й не навчився вили-
вати віск. Та в інших селах такі люди є.

Восковиливання. Що це? Ворожба? Гіпноз? 
Лікування? На ці запитання – відповіді зго-
дом...

Марія ПОЖАРНЮК, 
с. Кривеньке

Щодня з його садиби лунала мелодійна 
музика скрипки. Не все одразу виходило, але 
власним зусиллям і наполегливістю цей чо-
ловік опанував уміння грати на скрипці. Його 
почали запрошувати грати на весіллях, аком-
панувати на концертах у клубі, а кожної неділі 
парубки запрошували вуйка грати на забаві. У 
клубі прибирали лавки, робили майданчик для 
танців і молодь забавлялась до пізньої ночі. До 
клубу на забаву (танці) сходились і молоді, й 
люди старшого віку.  Часом парубки пригощали 
вуйка Максима чаркою оковитої, щоб він подо-
брішав і довше грав, а не поспішав додому.

А тепер про ті пригоди, що трапились з 

вуйком Максимом. Одна трапилась, коли він 
акомпанував школярам, що виступали з кон-
цертом в сільському клубі. Вуйко під час гри 
на скрипці любив притупувати ногою в темп 
музики. Грав він за кулісами сцени. Приту-
пував і притупував до тих пір, поки його нога 
не натрапила на порожнє місце, – разом зі 
скрипкою він полетів вниз. Все обійшлось, але 
акомпаніатор вже не виходив на підвищення 
біля куліс, а грав на тому місці, де і впав, і вже 
безпечно й далі притупував ногою. Це була 
перша пригода вуйка Максима.

Концерт затягнувся допізна і вуйко повертав-
ся додому майже опівночі. Зазвичай йому випа-

дало часто повертатись цієї пори, тож звикати 
не доводилось. Дорога, якою вуйко йшов додо-
му, пролягала повз млин, а далі через місточок. 
І ще через декілька десятків метрів – його хата.

Про те, що під васильківським мостом є 
“біди”, чули багато. Не раз ними страшили 
неслухняних дітей. Але ніхто не чув ні про 
які “біди” під невеликим містком, через який 
проходив вуйко. Та він спростував це і пере-
конався, що “біди” є всюди, лиш не скрізь од-
накові. Тільки-но він перейшов місток, як на 
його потовчені плечі скочила якась потвора і 
так причепилась сильно, що неможливо було 
її позбутись. Вуйко Максим і хрестився, і мо-
лився, але “біда” міцно сиділа на його плечах і 
він ніс її аж до свого дому. А потім, мабуть, по-
жалівши вуйка,  “біда” зареготала і зіскочила з 
вуйкових плечей. “Це за твої гріхи, Максиме”, 
– проговорила “біда”. Аж тоді вуйко впізнав 
голос своєї недалекої сусідки Е.Сорочишиної.

Ледве віддихавшись, зайшов до своєї хати 

і почав шукати сірники, щоб запалити гасову 
лампу. Дружина вже спала. Не знайшов сір-
ників, тож вирішив знайти щось поїсти на ку-
хонній плиті навпомацки. Ось баняк, намацав 
і ложку та й припав до їжі. Хоч і голодний був, 
але їжа йому не дуже сподобалась: і м`ясо 
якесь м`яке, й не може його розжувати. Спе-
ресердя збудив жінку і спитав, що то за їжа на 
плиті. “А що ти їв?” – запитала та. “Та те, що в 
баняку”, – відповів Максим. “Боже! – вигукнула 
жінка. – Та то ж помиї, що я приготувала псо-
ві на ранок! Здається, ще й стирку там зали-
шила... А тобі  приготувала деруни і, щоби не 
охололи, поставила в брайтруру”, – пояснила.

Щось знудило вуйка і не до дерунів йому 
вже було...

Та й сон не брав: все роздумував про свої 
пригоди і, мабуть, ті деруни, що не зміг ску-
штувати через злощасну їжу, яку їв з баняка...

Павло ШМАТА, 
с. Кривеньке

ЛЮБОВ СИЛЬНІША СТРАХУ
Гуляла парочка в саду, та раптом – хулігани.
Лишивши милу на біду, в кущі сховавсь коханий. 
Що бідній дівчині робить? 
                Стоїть з тремтячим серцем.
Такий був ніжний друг і вмить сипнув 
                                                у душу перцем.
Юрба негідників брудних пробігла по алеї, 
Та ось один, останній з них, спинився біля неї.

І хуліган з цигарки дим пустив у очі карі
Ще й замахнувся і потім хотів її ударить.
А дівчина ота була спортсменка непогана.
Хоча вдалась на зріст мала, провчила хулігана.
Схопив у пах він больовий та накивав п`ятами,
Тоді коханий із кущів вилазить після драми.
– Чому ж зовсім ти не побіг? – пита вона бідаку.
Він відповів:  – Повір, не зміг – 
                                    любов сильніша страху…

РОГИ В ЮВІЛЕЙ
Ювілей дружини вдома у сім`ї справляли,
Із родиною, гостями дружно частувались. 
Вже під градусом спочатку найдорожчі гості
Почали вітати палко, промовляти тости.
Дійшла черга й чоловіка, і він поступово
Підняв келих вина повний та повів розмову.
А щоб гостей посмішити та розвеселити,
То ж «підперчив», бо любив він завжди поязвити.
І почав свою тираду дуже іздалека:
– Кохав тебе з того часу, як приніс лелека.
В школі кожен рік повторно у класі лишався,
Щоб ти мене наздогнала і з тобов навчався.
Після школи, мов троянда, ти ніжно розцвіла,
Я – до війська, а ти в місто вчитись покотила.
Із армії дочекалась, хоча не писала,
А вже згодом ми побрались, моєю ти стала.
Була пишна, як булочка, красива, рум`яна,
Всі сусіди задивлялися на тебе сп`яна.
Та в відносинах подружніх була, мов пантера,
Крові з мене ти попила, мов гака, зробила,
Зате сама розповзлася, обняти несила.
Сорок літ мене пиляєш, мов та пилорама,
Якщо про все розповісти – 
                                    не життя, а драма.
І сьогодні всі це бачать в твої іменини,
Стала справді ти подібна на шматок свинини.
Келих повний до дна випив, крякнув, просльозився:
–  Який був я дурнуватий, що в тебе влюбився!
Жінка насмішку цю, звісно, гірко проковтнула
Та, як гідно відповісти, тут же враз збагнула.
Під кінець вечірки гостям подяку всім склала,
А своєму чоловіку в відповідь сказала:
– Хоч кохав мене з пелюшок й леліяв, як квітку,
Її зірвав твій сусіда на випускнім влітку.
Поки з армії чекала – 
                           час не марнувала,
Мов булочка пишнесенька, чужих частувала.
Відкриваю твої роги в свої іменини,
Бо що хотів – оте й маєш, 

                                покуштуй свинини!
Так супруг із тостом клятим
Став на старості рогатим…

Михайло ІВАНКІВ, 
с. Долина

БЮРО ДОБРИХ ПОСЛУГ
За чаркою попід вечір двох друзів сиділо,
Були оба невеселі, хоч радо зустрілись.
 – Ти чого такий сумний? – спитав Іван друга, –
Розкажи мені причину, що в тебе за туга?
– Розумієш, я учора зустрів молодицю,
Посиділи в ресторані, все так, як годиться.
Погуляли трохи в парку та й зайшли до хати,
Там посиділи, люблячись, почав роздягатись.
Жінка музику включила, стук в двері почувся,
Жінка глянула у «вічко» – чоловік вернувся.
Жінка мене у халат та й в іншу кімнату:
– Ти із бюро добрих послуг, будеш прасувати.
Отак я аж п`ять годин прасував білизну…
Іван щиро посміхнувся, на кінець присвиснув.
– Думав я, вона мене обвела круг пальця,
А я бачу, що і ти на гачок попався.
Позавчора цілу ніч прав білизну в ванні,
Це було: п`ятий будинок, вулиця остання.
Двоє друзів тоді разом щиро розсміялись,
Що обоє на гачок, як дуті, попались…

ЖИВА, ТА НЕ СВІЖА
Зайшов рибу Йван купити у крамницю 
                                                     «На живця»,
Подивився на ту рибу і питає продавця:
– У вас риба ота свіжа, що в воді гуляє?
– Ви не бачите – жива, ще й хвостом махає. 
– Жива, жива, може бути, мов би у тій пісні,
Що зловлена не тепер, а давно, колишня.
Те, що ледь маха хвостом, то я добре виджу,
Вдома жінка теж жива, та уже не свіжа…

Олесь ГОПАНЧУК, 
смт Заводське

Припрошували ми читачів, припрошували 
підписати пропоновані світлини, аби 

сконцентрувати в тих підписах своє бачення 
й почування, а відгукнулась лиш одна із 

постійних, активних авторок. 
То – Марія ТОРКІТ з Чорткова. 

Та ще й змалювала все побачене 
поетичним пензлем. Ось так.

***
Ростуть собі деревця,
Дві близькі сусідки,
Подружили й обійнялися,
Немов дві лебідки.
Ця любов в них до кінця,

Аж до їхнього вічного життя,
Щоб у кожної людини
Така любов була щоднини.

***
Чого в природі лише 
                           не буває!
Сидить на дереві 
         красуня білочка,
Лапками гілку обіймає.
А внизу в дуплі 
                  гніздечко її.
Руденька білочка 
                     стрибає
По гілочках і кущах,
А сонечко виграває
В її шубки кольорах.

А тепер – нова фотоза-
гадка. Ну ж бо, хто дотеп-
ніший?!

Клуб гумористів «Посміхеньки»

Придибенції

Пригоди вуйка Максима
Вуйко Максим народився у звичайній селянській сім`ї. Все його життя пов`язане 

з працею на землі. Але це – не єдине захоплення. Ще змолоду він цікавився музикою, 
особливо приваблювала гра на скрипці. Хоч як було скрутно, але вуйко Максим 

знайшов кошти, щоб купити цей дивовижний інструмент. 

Бувальщина

Восколійничка

Що б це значило?

Барвисто й соковито

Ведуча сторінки 
      Анна БЛАЖЕНКО
Фото 
  Ореста ЛИЖЕЧКИ



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 21.00, 
01.20, 05.10 Новини 
07.35, 00.55 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
15.25 Т/с «Бiлявка» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Word on the street 
17.55, 02.25 Хокей. 
Чемпiонат України. Фiнал 
18.40 В ПЕРЕРВI: Новини 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.45, 22.45 З перших вуст 
21.50 Подорожнi 
23.00 Пiдсумки 
 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 7» 
13.55 «Сiмейнi 
мелодрами - 4» 
14.55 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Матусi» 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
06.10, 11.20, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика» (1) 
13.45, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.05, 16.15 «Чекай на мене» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Запитайте в 
осенi» (1) 
22.00 Т/с «Гречанка» (1) 
23.45 Т/с «Щасливчик 
Пашка» (1) 
 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 Д/ф «Софiївка.
Любов-Софiї» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Лесь Курбас. 
Дорога до слави» 
17.45 «Mortimer. Inglish 
Club» 
18.30 «Не перший 
погляд» 
19.30 «Урок... для батькiв» 
20.00 «Легенди 
Запорiжжя» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Нотатки на глобусi» 
21.45 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.35, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
07.40 Програма «Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Європа у фокусi 
12.40 Програма «Слiдства. 
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5 квітня, вівторок 6 квітня, середа 7 квітня, 4 квітня, понеділок
УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
21.00 Новини 
07.35 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20 Про головне 
09.50 ДебатиPRO 
11.25 Д/с «Вiзит до Кореї» 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 01.25 Час-Ч 
13.50 Школа Мерi Поппiнс 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.40 Гра долi 
15.30 Т/с «Бiлявка» 
17.10 Т/с «Таксi» 
17.55, 02.25 Хокей. 
Чемпiонат України. Фiнал 
18.40 В ПЕРЕРВI: Новини 
20.25 Д/ф «Iсторiї пагорбiв 
та будiвель Кiрхберга» 
21.30 Новини. Спорт 
21.45, 22.30 З перших вуст 
21.50 Д/ф «Неоголошена 
вiйна. Поверни менi iм’я» 
22.40 Мегалот 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 7» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.55 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Матусi» 
22.00 «Мiняю жiнку - 11» 
00.00 Х/ф «Легенда про 
Червоного Орла» 

ІНТЕР
05.25, 12.25, 14.20 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» (1) 
10.15, 22.00 Т/с «Гречанка» (1) 
14.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Судите сами» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.45 Т/с «Щасливчик 
Пашка» (1) 
00.40 Т/с «Банкiршi» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорож гурмана» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте здоровi» 
15.15, 21.00 «Тема дня» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Дiловий ритм» 
17.45 «Mortimer. Inglish 
Club» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Контрасти» 
21.45 «Зроблено в Європi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
13.00 Арсен Мiрзоян. 
Концерт 

14.00 Х/ф «Догора» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Закон сили» (2) 

ICTV
05.55 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.40 Антизомбi 
11.40, 13.20 Х/ф «Руслан» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.20 Т/с «Код 
Костянтина» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Винищувачi-2» (2) 
22.25 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
23.20 Х/ф «Хранитель» (2) 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде добре!» 
08.45 «Зiркове життя» 
09.45 «Битва екстрасенсiв 13» 
11.50 «МастерШеф - 2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «МастерШеф 
Дiти - 5» 
00.15 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 07.25 Kids Time 
06.07 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.27 Т/с «Друзi» 
09.55, 21.50 Київ вдень i 
вночi 
10.45 Т/с «Щасливi разом» 
18.00 Абзац! 
19.00 Т/с «СашаТаня» (2) 
19.55 Хто зверху 
22.45 Х/ф «Смертельна 
зброя 4» (2) 
01.05 Х/ф «Сайлент 
Хiл 2» (3) 
02.50 Нереальна 
iсторiя 2 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00, 05.20 Т/с 
«Адвокат» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.15 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.50 Реальна мiстика 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.30 Т/с 
«Провiнцiйна муза» 
18.00, 04.35 Т/с «Не 
зарiкайся» (2) 
19.45, 03.30 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с 
«Забудь i згадай» 
23.00 Подiї дня 
23.30, 02.00 Т/с «C.S.I. 
Мiсце злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 15.50, 02.10 
«Облом.UA.» 
08.10, 00.00 «ДжеДАI» 
08.30, 23.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.20, 01.15 Д/п «Знищенi 
за мить» 
10.15, 00.20 Д/п 
«Надзвичайнi вiйни» 
11.10 Х/ф «Широко 
крокуючи 2: Розплата» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55 Т/с «Рекс» 
16.55 Кубок України 
з футболу. «Динамо» - 
«Олександрiя» 
19.00 Кубок України з 
футболу. «Днiпро» - «Сталь» 
21.20 Х/ф «Американськi 
дракони» (2) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.15 Вiд першої особи 
07.30, 00.55 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20 Д/с «Подорожуймо 
Литвою» 
09.50 Д/ф «Iсторiї пагорбiв 
та будiвель Кiрхберга» 
10.30 Д/с «Вiзит до Кореї» 
11.00 Вiкно в Америку 
11.40 Вiйна i мир 
12.25 Слiдство. Iнфо. 
Спецвипуск 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.40 Казки Лiрника Сашка 
13.50 Мультфiльм 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.40 Спогади 
15.25 Надвечiр’я. Долi 
16.25 Свiтло 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.50 З перших вуст 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Д/ф «Скарби 
Дойчнойндорфа» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 «5 баксiв.net». Фiльм 
про фiльм 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 7» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
14.50, 15.50 Т/с «Торговий 
центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Матусi» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу» 
00.30 Х/ф «Переможець 
дракона» 

ІНТЕР
05.25, 12.25, 14.20 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» (1) 
10.15, 22.00 Т/с «Гречанка» (1) 
14.50, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
16.40 «Судіть самі» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.45 Т/с «Щасливчик 
Пашка» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
15.15 «Фабрика iдей» 
15.30 «ПрофStyle» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.35 Д/ф «Тригiрська обитель» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 

iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Все перемагає 
любов» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Кров i 
зухвальство» (2) 

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.40 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Труба мiстера 
Сосиски 
11.10 Без гальм 
11.45 М i Ж 
12.10, 13.10 Дивитись усiм! 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 16.20 Х/ф 
«Невдахи» 
16.40 Х/ф «Подвiйний 
форсаж» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Патрульнi. 
Цiлодобово 
21.25 Т/с «Винищувачi-2» (2) 
22.25 Свобода слова 
01.00 Х/ф «Смертельнi 
перегони-2» (2) 

СТБ
06.35, 16.00 «Все буде добре!» 
08.30 Х/ф «Здрастуйте 
Вам!» (2) 
10.35 Х/ф «Дiвчата» (1) 
12.20 «Битва екстрасенсiв 13» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
19.55, 01.05 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi 9» 
23.40 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.20 Kids Time 
06.05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
08.22 М/ф «Роги та 
копита» 
10.05 Х/ф «Острiв Нiм» 
11.55 Хто зверху 
18.00 Абзац! 
19.00 Дешево i сердито 
20.15 Ревiзор 
23.25 Страстi за ревiзором 
01.30 Проект Любов 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Т/с «Назавжди» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45, 05.00 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Забудь i згадай» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Чорна дiра» (2) 
01.35 Профiлактика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.20 «Вайпаут» 
08.40, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
09.00 «Українськi сенсацiї» 
10.00 Д/п «Помста 
природи» 
13.00 «Top Gear» 
14.00 Х/ф «Панiка» (2) 
15.45, 02.05 «Облом.UA.» 
17.00 Прем’єра! 
«Вiдеобiмба 2» 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
21.20 Х/ф 
«Блекджек» (2) 
00.20 Х/ф 
«Органiзм» (2) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.15 Вiд першої особи 
07.30, 00.55 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20 Д/с «Подорожуймо 
Литвою» 
09.55 Хокей. Чемпiонат 
України. Фiнал 
12.30 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Хочу бути 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Фольк-music 
16.05 Путiвник прочанина 
16.25 Подорожнi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.50, 21.45 З перших вуст 
18.55 Про головне 
19.30 ДебатиPRO 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.40 Класики лiтератури 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Золотий гусак 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 7» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.55 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Матусi» 
22.00 «На ножах 2» 
00.00 Х/ф «Летючi мечi 
брами Дракона» 

ІНТЕР
05.25, 12.25, 14.20 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» (1) 
10.15, 22.00 Т/с «Гречанка» (1) 
14.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Судите сами» 
Прем’єра 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.45 Т/с «Щасливчик 
Пашка» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Вони прославили 
наш край» 
14.00 «Лесь Курбас. 
Дорога до слави» 
14.30 «Легенди Запорiжжя» 
15.15 «Плекайте мову» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 Д/ф «Iван Франко» 
17.50 «Mortimer. Inglish 
Club» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
18.45 «Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Назбиране» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Сад, 

город, квiтник» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Рекламна 
кухня» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Детективи-2» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Iнша жiнка» (2) 

ICTV
05.55 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Антизомбi 
10.50, 13.20 Х/ф «Далека 
країна» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.20, 22.25 Т/с 
«Вiддiл 44» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
21.25 Т/с «Винищувачi-2» (2) 
23.20 Х/ф «Руслан» (2) 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде добре!» 
08.40 «Битва екстрасенсiв 13» 
12.55 «МастерШеф - 2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
23.50 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.05, 18.00 Абзац! 
04.00 Служба розшуку 
дiтей 
04.05 Зона ночi 
05.45, 07.05 Kids Time 
05.50 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.07 Т/с «Друзi» 
09.55, 21.50 Київ вдень i 
вночi 
10.50 Т/с «Щасливi разом» 
19.00 Т/с «СашаТаня» (2) 
19.55 Вiд пацанки до 
панянки 
22.40 Х/ф «Смертельна 
зброя 3» (2) 
00.55 Х/ф «Сайлент Хiл» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.50 Реальна мiстика 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.30 Т/с 
«Провiнцiйна муза» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Забудь i згадай» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
07.35, 15.50 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.20, 01.15 Д/п «Знищенi 
за мить» 
10.15, 00.20 Д/п 
«Надзвичайнi вiйни» 
11.10 Х/ф «Нокаут» 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Рекс» 
17.00 Прем’єра! 
«Вiдеобiмба 2» 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
21.20 Х/ф «Широко 
крокуючи 2: Розплата» (2) 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 00.55 На слуху 
08.40 Кориснi поради 
09.20, 18.55 Про головне 
10.00 Д/ф «Скарби 
Дойчнойндорфа» 
10.35 Д/с «Вiзит до Кореї» 
11.05 Чоловiчий клуб 
12.00 Вересень 
12.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.50 Мультфiльм 
14.40 Театральнi сезони 
15.35 Вiра. Надiя. Любов 
16.25 Д/ф «Легенда Китай-гори» 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.50, 22.40 З перших вуст 
19.30 Спецпроект 
«Нацiональна безпека: 
медична реформа» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00 Пiдсумки 
23.25 Золотий гусак 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку - 7» 
12.20 «Мiняю жiнку - 11» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
14.50, 15.50, 01.00 Т/с 
«Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» 
20.20 «Розсмiши комiка. 
Дiти» 
22.15 «Свiтське життя» 
23.15 Х/ф «Ва-банк» 

ІНТЕР
05.25, 12.25, 14.20 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Запитайте в осенi» (1) 
10.15 Т/с «Гречанка» (1) 
14.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Судіть самі» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Хронiки зради» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Стародавнi культури» 
10.35 Д/ф «Музей 
волинської iкони» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Думки вголос» 
11.45 «Храми Подiлля» 
14.00 «Що робити?» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 Д/ф «Жар-зерна 
Миколи Руденка» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Arte, viva!» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

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

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма «Рекламна 
кухня» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Собака-привид» 
17.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Поспiшне рiшення» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 20.20 Антизомбi 
12.05, 13.20 Х/ф «Кров 
спокути» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.20 Т/с 
«Прокурори» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Дизель-шоу 
23.15 Х/ф «Крутний 
момент» (2) 

СТБ
06.50, 18.30, 00.20 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
08.10 Х/ф «Iнше обличчя» (1) 
10.05 Х/ф «На край свiту» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 «Холостяк - 6» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 07.25 Kids Time 
06.07 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.27 Т/с «Друзi» 
09.55, 21.55 Київ вдень i 
вночi 
10.45, 19.00 Т/с «СашаТаня» (2) 
18.00 Абзац! 
19.55 Х/ф «Темний свiт» (2) 
22.55 Суперiнтуїцiя 
00.20 Проект Любов 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.50 Реальна мiстика 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.30 Т/с «А снiг 
кружляє...» (2) 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Х/ф «Мама виходить 
замiж» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
07.35, 15.55, 03.20 
«Облом.UA.» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста природи» 
09.20 Д/п «Знищенi за 
мить» 
10.15 Д/п «Надзвичайнi вiйни» 
11.10 Х/ф «Помпеї: 
Апокалiпсис» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
13.55 Т/с «Рекс» 
17.00 Прем’єра! 
«Вiдеобiмба 2» 
19.20 Х/ф «Горець 
3.Чаклун» (2) 
21.20 Х/ф «Прометей» (2) 
23.35 Х/ф «Смертоносний 
воїн» (3) 

УТ-1 
06.00 Пiдсумки 
07.10 АгроЕра. Пiдсумки 
08.35 Золотий гусак 
09.15 Word on the street 
09.40 Хто в домi господар? 
10.10 Хочу бути 
11.10 М/с «Казки Андерсена. 
Сучасне прочитання» 
13.10 Творчий вечiр 
Василя Василенка 
15.45 «5 баксiв.net». Фiльм 
про фiльм 
16.30 Чоловiчий клуб. Спорт 
17.45 Т/с «Бiлявка» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.30 Дорога до Рiо-2016 
21.55 Переселенцi 
22.15 Альтернативна 
музика 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
06.00 «Грошi» 
07.00 «Свiтське життя» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 19.30 ТСН
11.00 Т/с «Матусi» 
14.00 «Голос країни 6» 
16.30 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка 7» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Лiга смiху 2» 
23.20 «Розсмiши комiка. Дiти» 

ІНТЕР
06.00, 20.00 «Подробицi» 
06.45 Х/ф «Пригоди 
Електронiка» (1) 
11.00 Х/ф «Знахар» (2) 
13.30 Т/с «Краплина 
свiтла» (2) 
17.10, 20.30 Т/с 
«Щасливчик Пашка» (1) 
22.20 «Великий Бокс. Бiй 
за чемпiонський титул 
Володимира Кличка. Ентонi 
Джошуа - Чарльз Мартiн» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Абетка здоров’я» 
15.30 «Слiд» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
17.30 Д/ф «Нагадай менi 
весну, нагадай...» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «У країнi гурманiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Тато-невидимка» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма «Євромакс» 
10.00 Програма «Слiдства. iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Сезон 
повернення» 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Руда Фея» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 

18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 Концерт ансамблю 
народної музики «Росава», 
м.Черкаси 
22.10 Х/ф «Прибуття» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
06.50 Х/ф «Далека країна» (2) 
09.20 Секретний фронт 
10.15 Антизомбi 
11.15 Патрульнi. 
Цiлодобово 
12.10, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.25 Iнсайдер 
14.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (2) 
16.50 Лабiринт. Мiстика 
поряд 
17.45 Перший раз за кордоном 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Потрiйний 
форсаж: Токiйський 
дрифт» (2) 
22.00 Х/ф «Смертельнi 
перегони-3. Пекло» (2) 
00.05 Х/ф «Основний 
iнстинкт» (3) 

СТБ
06.05 «ВусоЛапоХвiст» 
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 23.25 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
12.50 «Холостяк - 6» 
15.15 «МастерШеф Дiти - 5» 
19.00 «Україна має талант! Дiти» 
21.25 Х/ф «Дiамантова 
рука» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 08.45 Kids Time 
06.15 М/с «Дак Доджерс» 
07.10 Х/ф «Три нiндзя 
завдають удару у 
вiдповiдь» 
08.50 Дешево i сердито 
10.10 Ревiзор 
13.20 Страстi за ревiзором 
15.20 Вiд пацанки до 
панянки 
17.20 Х/ф «Кенгуру Джек» 
19.05 М/ф «Мадагаскар 3» 
21.00 Х/ф «Ядро Землi» 
23.45 Х/ф «Монстро» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.00 Кулiнарна Академiя 
Олексiя Суханова 
10.00 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною 
11.00 Х/ф «Мама виходить 
замiж» 
12.50, 15.20 Т/с «Волошки» (2) 
17.00, 19.40 Т/с «Зцiлення» (2) 
21.25 Х/ф «Бiле плаття» 
23.25 Реальна мiстика 

2+2
08.25, 13.00 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.10 Прем’єра! «Королi 
рингу: Олександр Усик» 
13.50 21 тур Чемпiонату 
України з футболу. 
«Чорноморець» - «Говерла» 
16.00 Прем’єра! Д/п 
«Помста природи» 
16.55 Х/ф «Прометей» (2) 
19.05 Х/ф «Спека» (2) 
21.00 Х/ф Прем’єра! 
«Ласкаво просимо в 
капкан» (2) 
22.55 Х/ф «Апокалiпсис» 
(3) 
00.45 Х/ф «Лабiринт» (3) 

УТ-1 
08.25 Смакота 
09.25 Гра долi 
10.20 Спогади 
10.50 Твiй дiм 
11.35 Х/ф «Залiзна сотня» 
13.45 Д/ф «Штепсель i 
Тарапунька. Слава - на 
виснаження» 
14.25 Фольк-music 
15.45 Дорога до Рiо-2016 
16.10 Чоловiчий клуб 
16.55 Театральнi сезони 
17.25 Т/с «Бiлявка» 
21.00 Новини 
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
А.Яценюк про реформи 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
23.00 Паспорт.Ua 

1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
Мультфiльм «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00, 12.00 «Свiт 
навиворiт - 5: Iндонезiя» 
13.00 «На ножах 2» 
14.15 «Чотири весiлля» 
15.30 «Лiга смiху 2» 
17.45 Х/ф «Ва-банк» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 6» 
23.20 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
06.05 «Великий Бокс. Бiй 
за чемпiонський титул 
Володимира Кличка. Ентонi 
Джошуа - Чарльз Мартiн» 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг» 
12.00 Х/ф «Хронiки зради» (2) 
14.05 Х/ф «Два Iвани» (1) 
17.55, 21.40 Т/с 
«Щасливчик Пашка» (1) 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.30 Д/ф «Леонiд Биков. 
Зустрiчна смуга» 
23.25 Т/с «Краплина 
свiтла» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.30 «Думки вголос» 
11.50 «Гра долi» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «У країнi гурманiв» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.30 «Вивчаємо 
англiйську разом» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Дивоцвiти» 

TV-4
06.00 Х/ф «Тато-невидимка» 
07.30, 16.00, 17.40, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Руда Фея» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 

14.30 Межа правди 
16.30 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Темна сторона 
життя» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.05 Факти 
07.30 М/с «Скубi-Ду» 
08.20 Зiрка YouTube 
09.05 Дивитись усiм! 
11.00 Без гальм 
11.35 М i Ж 
12.00, 13.00 Труба мiстера 
Сосиски 
12.45 Факти. День 
13.10 Х/ф «Крутний 
момент» (2) 
14.50 Х/ф «З усiх сил» 
16.35 Х/ф «Потрiйний 
форсаж: Токiйський 
дрифт» (2) 
18.35 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Форсаж-4» (2) 
22.30 Х/ф «Iнший свiт» (3) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
11.30 «Караоке на Майданi» 
12.25 «Україна має талант! Дiти» 
15.00, 23.00 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
17.00, 00.25 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
21.55 «Детектор брехнi 9» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.57 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
12.35 Х/ф «Пiтер Пен» 
14.45 Х/ф «Монстро» (2) 
16.30 Х/ф «Ядро Землi» 
19.05 Х/ф «Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць» 
21.00 Х/ф «Лара Крофт 2: 
Колиска життя» (2) 
23.10 Х/ф «З мене 
вистачить» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
08.50 Т/с «Волошки» (2) 
12.40 Т/с «Зцiлення» (2) 
16.20, 20.00 Т/с «Причал 
любовi й надiї» (2) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-
мiнiстром України 
21.15 Х/ф «Коли не 
вистачає любовi» (2) 
23.10 Х/ф «Мрiї iз 
пластилiну» 

2+2
08.25, 01.35 «Облом.UA» 
09.00 «Бушидо» 
10.30 Прем’єра! «Королi 
рингу: Олександр Усик» 
11.00 «Секретнi матерiали» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Люстратор 7.62» 
14.00 «Люстратор. Спецпроект» 
15.00 Х/ф «Горець 
3.Чаклун» (2) 
16.50 21 тур Чемпiонату 
України з футболу. 
«Карпати» - «Олександрiя» 
19.20 21 тур Чемпiонату 
України з футболу. 
«Динамо» - «Волинь» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 «Гра без правил» 
23.40 Х/ф «Смертоносний 
воїн « (3) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Постарайтеся не чіплятися 

за минуле, яким би блиску-
чим воно не здавалося. Вам 
удасться, здавалося б, несу-
місне: добре відпочити та сут-
тєво просунутися в справах. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вас очікують досить 

перспективні зустрічі та 
знайомства. Ви можете 
одержати схвалення всіх 

своїх починань з боку керів-
ництва.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
У вас з’явиться реальний 

шанс успішно реалізувати всі 
свої плани. Постарайтеся не 
пропустити вдалу нагоду. 

РАК (22.06-23.07)
Постарайтеся зібратися 

з духом і закінчити разом всі 
набридлі справи. Уникайте 
гучних компаній, краще зо-

середитися на роботі. 
ЛЕВ (24.07-23.08)

Обережніше з екстра-
вагантними ідеями та про-
позиціями, близькі вас не 
зрозуміють. Не виключені 
прикрі перешкоди в справах 
і планах. 

ДІВА (24.08-23.09)
Наступає досить складний 

і відповідальний період, яко-
му може передувати деяке 

внутрішнє напруження. Щоб 
досягти успіху, знадобиться 
терпіння, зосередженість.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Не варто проявляти за-

йву активність і ініціативу в  
діловій сфері, корисно все 
продумати і не діяти ризи-
ковано без гострої потреби. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Успіх неодмінно прийде до 

вас, особливо якщо ви при-

кладете максимум зусиль до 
його досягнення. Ваші ідеї ви-
кличуть інтерес і схвалення 
начальства, ви можете роз-
раховувати і на премію. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Удача, яку ви вважали не-

заперечною, може виявитися 
примарою, яка призведе до 
неприємностей у діловій сфе-
рі. Однак ваше фінансове ста-
новище стабілізується. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Потрібно добре подума-

ти, перш ніж пускатися в  
ризиковані заходи. Від ва-
шої кмітливості та обереж-
ності залежить багато чого 
в майбутньому. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Добре пройдуть ділові 

зустрічі та переговори. Ви 
легко зможете допомогти 
своїм друзям, а вони будуть 

приємно здивовані вашою 
турботою. 

РИБИ (20.02-20.03)
Вам знадобиться загаль-

на ідея, що зможе згуртува-
ти колектив. Ваші ініціативи 
не залишаться непомічени-
ми. Будьте стриманішими та 
обережними, не намагай-
теся пробити чолом стіну, 
багато чого можна вирішити 
шляхом переговорів. 

«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Знову до школи» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Мама-привид» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Антизомбi 
12.00, 13.20 Х/ф 
«Хранитель» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.20 Т/с «Слiдчi» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Винищувачi-2» (2) 
22.25 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
23.20 Х/ф «Кров спокути» (2) 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде добре!» 
08.50 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
11.55 «МастерШеф - 2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
00.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids Time 
06.02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.32 Т/с «Друзi» 
10.00, 22.00 Київ вдень i 
вночi 
10.50 Т/с «Щасливi разом»
18.00 Абзац! 
19.00 Т/с «СашаТаня» (2) 
20.30 Суперiнтуїцiя 
22.50 Х/ф «Теорiя змови» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.50 Реальна мiстика 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.30 Х/ф «Мрiї iз 
пластилiну» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.50 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА. 1/4 фiналу «Брага» 
- «Шахтар» 
00.00 Подiї дня 

2+2
07.35, 15.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.20 Д/п «Знищенi за мить» 
10.15, 00.20 Д/п 
«Надзвичайнi вiйни» 
11.10 Х/ф «Американськi 
дракони» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55 Т/с «Рекс» 
17.00 Прем’єра! 
«Вiдеобiмба 2» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
21.20 Х/ф 
«Помпеї: 
Апокалiпсис» (2) 
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Різне10
Кікбоксинг

Баскетбол

19 березня у Вінниці відбулася відкрита 
першість Вінницької області з кікбоксингу 
серед молоді, в якому взяла участь й коман-
да Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського. Виступ чорт-

ківських кікбоксерів можна вважати 
досить успішним: 4 золоті, 6 срібних 
і 2 бронзові медалі у дуже напруже-
них поєдинках вибороли наші хлопці. 
Так, чемпіонами у своїх вагових кате-
горіях стали: Степан Гринишин, Ар-
сен Стефанчишин, Олександр Дуби-
на, Арсен Школьний. Срібні нагороди 
вибороли: Максим Штогрин, Павло 
Стефанчишин, Віталій Горячий, Во-
лодимир Провальний, Максим Кага-
дій. Бронзу здобули Вадим Попадюк 
і Андрій Заплацінський. Зараз ко-
манда готується до Всеукраїнського 
турніру з кікбоксингу, який пройде у 
Дрогобичі на початку квітня ц. р.

Борис ФЕДОРИШИН, 
викладач фізичного виховання 

Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського

Здобуток чортківчан – дванадцять 
медалей різного гатунку

Шахрайство процвітає
Нещодавно від мешканців Чортківщини у 

відділ поліції надійшли заяви про те, що не-
відома особа шляхом обману заволоділа їх-
німи грошовими коштами. В одного заявника 
хитрун-шахрай виманив 18600 грн., в другого 
– 18785 грн. 

Внаслідок проведених правоохоронцями 
пошукових заходів встановлено особу, яка 
збагачувалася шахрайськими способами. 
Затриманий чолов’яга виявився мешканцем 
Чорткова. 

Крадіжка за крадіжкою
В одному з попередніх номерів «Голосу 

народу» вже повідомлялося про те, що на 
початку березня ц. р. із чотирьох скриньок 
для пожертв церкви Непорочного Зачаття 
Пресвятої Діви Марії (м. Чортків) невідомою 
особою було викрадено кошти в сумі 600 грн. 
А кілька днів раніш вказаного злодійства, 
як виявилося, була скоєна крадіжка в при-
міщенні кабінету терапевтичного відділення 
Чортківської ЦКРЛ, де із сумочки медпраців-
ника зловмисник поцупив 315 грн., золотий 
виріб і банківські картки на ім’я потерпілої. 
Працівниками поліції встановлено, що оби-
дві крадіжки скоїв чортківчанин. Мисливця за 
легкою наживою затримано. 

Ох і розвелося в Чорткові злодіїв. Поліцей-
ські чи не щотижня отримують повідомлення 
про крадіжки й затримують зловмисників. 

1 березня невідома особа шляхом від-
жиму пластикового вікна приміщення кухні 
проникла в приватний будинок, що по вул. 
Шопена, та викрала гроші й ювелірні вироби.

Наступнього дня невідомий, пошкодив-
ши вікно, намагався викрасти товарно-ма-
теріальні цінності з магазину «Секонд Хенд» 
(вул. Шевченка). Як-то кажуть, по гарячих 
слідах нарядом відділу поліції затримано 
зловмисника, раніше вже судимого.

9 березня в арт-кав`ярні «Вінтаж» невідо-
мий шляхом вільного доступу до жіночого 
клатчу однієї з гостей закладу викрав гама-

нець вартістю 478 гривень, гроші, що в ньо-
му знаходилися, та банківську картку на ім’я 
власниці.

17 березня до відділу поліції від громадя-
нина М. надійшла заява про те, що з кишені 
його куртки викрадено дві банківські картки 
з пінкодами. Особа, котра поцупила картки, 
зняла з банківського рахунку кошти в сумі 
10700 грн. 

Цього ж дня чортківчанкою було заявлено 
в поліцію про те, що в ніч з 16 на 17 березня 
з її помешкання викрадено 1200 грн. (які, як 
здавалося, надійно заховані). 

Правоохоронцями встановлено, що кра-
діжки скоєно знову ж таки місцевими жите-
лями.

22 березня житель с. Нагірянка повідо-
мив правоохоронним органам про те, що з 
його земельної ділянки було викрадено 24 
саджанці плодових дерев. Проведеними 
оперативними заходами працівники поліції 
виявили: молоді деревця поцупив односель-
чанин потерпілого. 

Холодна зброя і наркотики 
18 березня, як повідомив представникам 

поліції житель с. Милівці, один задерикува-
тий чолов’яга спричинив тілесні ушкодження 
його дружині (виявилося: емоційний «люби-
тель кулачного бою» – колишній член родини 
потерпілої). Виїздом наряду відділу поліції 
забіяку (мешканця сусіднього району) затри-
мано; під час огляду в нього вилучено холод-
ну зброю. 

 28 березня працівниками поліції в часі па-
трулювання вулицями Чорткова за скоєння 
адміністративного правопорушення затри-
мано молодика – місцевого мешканця. У ході 
огляду в нього виявлено та вилучено нарко-
тичний засіб – марихуану. 

Тетяна ЛЯКУШ 
(за інформацією 

Чортківського відділу поліції)

Майже щодня правоохоронці документують 
факти шахрайства на території нашої облас-
ті. Аферисти заробляють на продажу-купівлі 
товарів, лотерей, «допомагають» врятувати 
родичів від криміналу.

Важливо пам’ятати, що при спілкуванні з  
шахраями у вас немає візуального контакту з 
ними. А це – досить досвічені люди, з чудово 
поставленим голосом і бездоганними мане-
рами спілкування. Крім того, вони – прекрасні 
психологи, які вміють впливати на такі почут-
тя, як страх і жадібність. І на вуличних гопників 
вони не схожі абсолютно. Тому...

Правило перше: скоротіть спілкування з 
ними по мобільному телефону до мінімуму та 
не дайте себе заговорити.

Правило друге: ніколи не робіть передо-
плату через Інтернет або за рахунком мобіль-
ного телефону, а вимагайте висилати екс-
прес-доставкою товар із післяплатою.

Правило третє: ніколи, за жодних умов 
не повідомляйте реквізити своєї банківської 
картки, а також свої особисті дані.

А тепер про те, на чому шахраї можуть «ло-
вити» свої жертви:

1. «Алло, вас турбують з поліції...». Далі 
починається розповідь про те, що ваш родич 
щось накоїв і доставлений в поліцію, якщо ви 
хочете вирішити питання «по-доброму», то...

Ваші дії – уточнити, в яке саме відділення 
поліції доставлено вашого сина, доньку, чо-
ловіка і так далі. Шахрай може помилитися 
в роді вашого родича. Навіть якщо він вгадав 
рід вашого родича, передзвоніть на «102» і 
уточніть, чи потрапляв названий у вказане 
відділення поліції. Далі можете бути спокійні 
– шахрай більше за цим номером не зателе-
фонує ніколи.

2. На ваш мобільний приходить повідо-
млення про якусь лотерею, ваш виграш і так 
далі. У 90 відсотків випадків розсилку роблять 
саме такі «умільці».

Ваші дії – в жодному разі не робити те, що 
пропонується в СМС. Інакше ви просто пере-
рахуєте шахраям гроші, а вони потім їх пере-
ведуть у готівку через картку.

3. «Алло, вам телефонують з банку. Нам 
потрібно уточнити деякі дані вашої картки...». 
Стовідсотково – шахраї; банківські співробіт-
ники не можуть нічого уточнювати, оскільки 
вони і так бачать всі трансакції по вашій картці 
на комп’ютері. Ви ж, повідомивши номер карт-
ки й особисті дані, даєте їм можливість зняти 

з картки всі гроші, які там є. Ваші дії – просто 
скинути цей виклик. Більше вони вам ніколи 
не зателефонують.

4. Вам в Інтернеті пропонується щось ку-
пити за дуже низькою ціною, але при цьому 
треба зробити передоплату. Не «ведіться» 
на такі пропозиції, шахраї ваші гроші отрима-
ють, і все... Далі вони змінять номер мобіль-
ного телефону, а картку, по якій ви з ним були 
пов’язані, просто викинуть.

Ваші дії – не звертати уваги на такі «при-
вабливі» пропозиції: і вам спокійніше, і ваші 
гроші ціліші.

Торгуючи чи купуючи у мережі, будьте осо-
бливо пильними! Не поспішайте оплачувати 
товар, сподіваючись на чесність продавця. По 
можливості почитайте відгуки інших клієнтів 
про нього, просіть показати товар по відео, 
вислати детальні фото на телефон чи елек-
тронну пошту. Часто шахраї створюють оголо-
шення з неіснуючим товаром, тому підтвер-
дити його наявність не мають можливості. 
Купуйте з післяплатою. Заплатите дорожче, 
однак таки придбаєте необхідне.

Продаючи, остерігайтеся покупців, які мало 
цікавляться товаром, не просять уточнити де-
талі (заміри, робочий стан, якість), не торгу-
ються, а одразу просять реквізити.

Окремо про «соціальних працівників». Будь 
ласка, донесіть до своїх літніх родичів або 
сусідів, що соціальний працівник без попере-
днього дзвінка по телефону не приходить.

Якщо пенсіонер все ж відкрив їм двері, то 
перше, що він повинен запитати: «А чому 
Алла Степанівна (до прикладу) не при-
йшла?». На це у шахраїв відповідь готова: за-
хворіла, поїхала до хворої родички або щось 
в тім схоже. Далі необхідно запитати: «А як 
звуть завідуючу нашого терцентру?», «А як 
звуть соцпрацівницю, яка ходить до моєї по-
други Марії Петрівни?»… Або щось аналогіч-
не тому.

Після цього шахраї роблять розгублені очі 
і питають, а хіба це не..., називаючи не вашу 
адресу, вибачаються і йдуть назавжди.

І найважливіше – не довіряйте незнайомим 
людям, незрозумілим дзвінкам і надто прива-
бливим пропозиціям. Зрозуміло, що шахраям 
теж хочеться красивого життя. Але чому за 
ваш рахунок?!

Якщо ви потрапили у тенета шахраїв, 
негайно повідомте про це в поліцію на лі-
нію «102».

Весняне прибирання територій – річ по-
трібна й навіть корисна. Але чи от таким 
чином, як це бачите на знімку? Палити суху 
траву вже ввійшло у нас у прикру звичку. 
Воно, здавалось би, добре: без затрат зу-
силь фізичних позбутися сухостою на зна-
чній території. Але як потерпає від цього 
екологія краю! Чому про це ніхто із господар-
ників не задумується? 

На цьому тижні, у понеділок, до нас звер-
нулися із задокументованим на знімках 
явищем підпалу сухого очерету й іншої при-
бережної рослинності мешканці сіл Джурин-
ська Слобідка та Джурин. Так горів у вихід-
ні дні джуринсько-слобідківський став. На 

словах джуринці розповіли, що вжахнулися 
від побаченої картини: вогонь подекуди під-
німався вище дерев, а птахи – дикі качки й ін. 
– сумовито кигикали, літаючи в розпачі над 
згарищем, в якому у попелище перетворили-
ся дбайливо вимощені ними гнізда й загину-
ли закладені у них яйця. 

Чорними клаптями опадала на подвір`я 
селян сажа, яку вітер розносив від водойми 
навсібіч. Гасила наслідки «вдалого» весня-
ного прибирання пожежна команда. А вину-
ватці хто? І чи знайдуться? Не спійманий – 
не злодій, гласить народна мудрість.  

Оксана СВИСТУН
Фото Віталія КЕРНИЧНОГО 

Фотофакт

Сумне господарювання

Кримінал

Засторога

Неіснуючий виграш, недоставлений товар…
Мешканці нашої області продовжують необдумано віддавати гроші шахраям.

Нещодавно у ЗОШ № 20 м. Тернополя 
проходили фінальні ігри з баскетболу в за-
лік ХХ спортивних ігор школярів Тернопіль-

щини серед шкіл І – ІІ ступенів. У фінал уві-
йшли команди Шумського, Гусятинського, 
Чортківського і Бережанського районів. Юні 

баскетболісти Чортківщини у 
запеклій боротьбі за І місце 
поступилися суперникам із Гу-
сятинщини. 

Честь району захищали 
учні Бичківської (Олег Ште-
фуник, Назар Коцюк, Ігор Но-
вак, Ігор Слота, Тарас Нейко, 
Сергій Пришляк) та Скородин-
ської (Назар Тимофій, Віктор 
Король, Василь Івашків, Сте-
пан Швак) шкіл І – ІІ ступенів.

Чемпіони та призери фіна-
лу були нагороджені медаля-
ми та грамотами. 

Галина ДРАБИНЯСТА, 
вчитель фізичної культури 

Бичківської ЗОШ І – ІІ ступенів

Срібло на вагу золота
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ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

послуги

дачіВважати недійсними:

виготовляємо каміни: безкоштовна кон-
сультація, широкий вибір чавунних топок, об-
будова каміну на ваш вибір (мармур, граніт, 
пісковик). Доставка до вашого будинку.

Тел.: 097-334-17-50, 099-930-45-58.

Консультації 
та допомога 

у відкритті Шенген 
та робочих віз 

(+38) 066-838-16-83

Подяка

купівля
земельні ділянки

Організація прийме на роботу в м. Чортків: 
шпаклювальників, плиточників, мулярів, різноробочих. 

Тел.: (03524) 2-53-90, 097-077-65-39.
Винайму квартиру, кімнату в м. Чортків.

Тел. 067-208-34-58

куплю зерно гречки. Тел. 098-454-56-46.

приватизована дача в районі білецьких 
озер. Недорого. Тел.: 099-271-08-17, 099-025-
41-72, 068-937-84-51. 

дача у с. Біла над ставом: будиночок – 59 кв. 
м, 0,10 га приватизованої земельної ділянки, сад. 
Ціна договірна. Тел.: 3-96-60, 063-276-93-31.

Великому українському видавництву 
потрібні співпрацівники з власним легковим авто 

Комунікабельність обов’язкова. Заробітна плата від 4 тис. грн. 
Тел.: 067-684-68-72, 099-196-80-20

До зауваги

Охоронна фірма на постійну роботу вахтовим методом 
ЗАПРОШУЄ ОХОРОНЦІВ (чоловіків і жінок)

Тел.:  098-821-94-32, 050-232-55-35

будинок у м. Чортків по вул. Богуна. За-
гальна площа – 112 кв. м. На подвір`ї є гараж, 
сарай, літня кухня, криниця. Ціна помірна.

Тел.: 097-322-81-45, 096-430-11-46. 

будинок в Чорному лісі або обміняю на 
квартиру в Чорткові. Є земельна ділянка 24 
сотих, великий сад, надвірні будови, підведено 
газ. Ціна договірна.

Тел.: 2-07-90, 066-983-55-28.

приватизована земельна ділянка по вул. 
Золотарка, 48, площею 0,14 га під забудову. 
Ціна договірна. Терміново.

Тел. 066-990-16-27.

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

Тел.: 066-283-94-01, 
067-118-87-57. 

земельна ділянка під забудову по вул. Бо-
гуна. Загальна площа – 014,4 га. Ціна договір-
на.

Тел. 067-164-18-35.

Небезпечні мовчазні свідки часів минулих воєн 
продовжують виринати із землі на території Терно-
пільщини. Саме там, де точилися запеклі бої, земля 
й досі приховує боєприпаси. З початку цього року 
групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального 
загону спеціального призначення було виявлено та 
знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет часів 
Другої світової війни.

Аби не трапилося біди, ДПРЧ-6 управління 
ДСНС України в Тернопільській області вчергове 
нагадує правила, які можуть вберегти життя людей.

Якщо ви натрапили на підозрілі предмети, що 
зовні нагадують боєприпаси, не торкайтеся їх. Сту-
пінь небезпеки вибухонебезпечних знахідок можуть 
визначити лише професійні піротехніки. Саме вони 
й приймають рішення про подальшу долю підозрі-
лих предметів.

Місце, де виявлено небезпечну знахідку, варто 
обгородити та організувати його охорону, щоби ніх-
то не зміг на неї випадково наткнутися. Слід при-
пинити будь-які сільськогосподарські чи інші роботи 
на цій ділянці. Про підозрілий предмет необхідно 
терміново повідомити підрозділ ДСНС, зателефо-
нувавши за номером «101» (дзвінки з мобільного 
– безкоштовні).

У нагоді також стануть працівники Національної 
поліції та представники органів місцевого самовря-
дування, які мають відповідні інструкції з цивільного 
захисту населення в умовах виникнення надзви-
чайних ситуацій. 

Ярослав СМІХУН,
заступник начальника ДПРЧ-6 

капітан служби цивільного захисту

приватизований будинок зі всіма зручнос-
тями по вул. Джерельній, 18 (в районі Бердо). 
Ціна договірна. 

Тел. 098-177-05-53.

2 робочих кобили 7 і 8 років. Ціна договір-
на. Тел. 067-260-24-66.

трактор МТЗ-80. Ціна договірна. Заводський 
культиватор КПС – 4,2. Тел. 067-260-24-66.

У новий меблевий салон «Ясен» 
ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ:

керівник, продавець, комірник, 
вантажник, збиральники меблів, 
водій з власним вантажним авто 

(типу Спринтер). 
Тел. 096-144-09-04 (Олександр) 

region04@yasen.ua

свідоцтво про право власності 
на житло, видане Чортківським 
міжрайонним бюро технічної ін-
тентаризації за № 101 від 19 бе-
резня 1997 р. на ім`я ВІТВІЦЬКИЙ 
Адам Володимирович та членам 
його сім`ї: ВІТВІЦЬКА Ольга Ва-
силівна, ВІТІВ Галина Адамівна, 
ВІТІВ Олена Іванівна, ВІТІВ Віта 
Іванівна в рівних частинах. 

сертифікат на земельну ді-
лянку серії ТР за № 0336263, 
виданий Чортківською РДА 27 
липня 1998 р. на підставі рі-
шення за № 309 на ім`я: ФЕ-
ДУСЬ Марія Миколаївна. 

сертифікат на земельну ді-
лянку серії ТР за № 0336262, 
виданий Чортківською РДА 27 
липня 1998 р. на підставі рі-
шення за № 309 на ім`я: ФЕ-
ДУСЬ Василь Михайлович.

державний акт на право 
власності на земельну ділянку 
серії ЯД за № 196322, виданий 
2 березня 2007 р. Чортківським 
районним відділом земельних 
ресурсів на ім`я: ГРЕЧКО Во-
лодимира Петрівна.

державний акт на право 
власності на земельну ділянку 
серії ЯД за № 196323, виданий 
2 березня 2007 р. Чортківським 
районним відділом земельних 
ресурсів на ім`я: ГРЕЧКО Во-
лодимира Петрівна.

Висловлюю щиру вдячність за підтримку і розуміння, 
активне відстоювання інтересів малого та середнього 
бізнесу з високих трибун народному депутату України 
Олегу Степановичу Барні, депутатам Тернопільської 
обласної ради від Чортківщини Любомиру Степанови-
чу Білику, Василю Михайловичу Вислоцькому, Василю 
Степановичу Градовому, Володимиру Васильовичу За-
ліщуку. Тільки завдяки спільній тісній співпраці влади і 
бізнесу ми зуміємо побудувати справді незалежну де-
мократичну й економічно могутню державу.

З глибокою повагою – Валерій ЗАПУХЛЯК

ОГОЛОШЕННЯ
Чортківська районна державна адміністра-

ція оголошує конкурс з визначення робочого 
органу з організації і підготовки матеріалів для 
проведення засідань конкурсного комітету та 
проведення конкурсів на перевезення пасажи-
рів автомобільним транспортом на приміських 
автобусних маршрутах загального користуван-
ня, які не виходять за межі Чортківського райо-
ну (внутрішньорайонні маршрути).

Засідання конкурсного комітету відбудеться 4 
травня 2016 р. о 10-й год. за адресою: м. Чорт-
ків, вул. Шевченка, 23, кабінет заступника голо-
ви РДА. Довідки за телефоном (03552) 2-27-82.

(Із розпорядженням голови РДА «Про за-
твердження умов проведення конкурсу з визна-
чення робочого органу» від 3 березня 2016 р. 
за № 81-од можна ознайомитися на веб-сайті 
райдержадміністрації). 

незавершене будівництво по вул. Гра-
ничній Бічній, 6 сотих. Другий поверх – ман-
сарда. Проведено газ, світло, є криниця. Ціна 
договірна. 

Тел.: 067-315-98-62, 097-546-72-00.

Військова служба за контрактом у Збройних силах України
Чортківський об’єднаний міський військовий комісаріат 

проводить прийом громадян України віком від 18 до 60 років, 
які виявили бажання проходити військову службу за контрактом.

Згідно із Законом України, на військову службу за контрактом приймаються громадяни:
– придатні за станом здоров’я;
– відповідають встановленим вимогам проходження військової служби. 
Контракт укладається:
– на 3 (три) роки;
– до закінчення особливого періоду;
– до граничного віку (60 років).
Держава гарантує:
– стабільне грошове утримання – від 7000 грн.;
– безкоштовне медичне обслуговування;
– виплата грошової компенсації за піднайом житлового приміщення;
– пільги при вступі у вищі навчальні заклади України;
– соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей згідно з чинним 

законодавством України.
Звертатись за адресою: м. Чортків вул. Шевченка, 40. Тел. 2-14-64

Обережно! Вибухонебезпечні знахідки!
Із настанням весни, коли активізуються господарські роботи, збільшується ймовірність 

виявлення вибухонебезпечних знахідок на полях та присадибних ділянках.

техніка

Особливо різке збільшення кількості лісових по-
жеж спостерігається в період свят і вихідних днів, 
коли чимало людей відправляється на відпочинок 
на природу. Непогашені багаття, кинуті в суху траву 
недопалки цигарок, а також дитячі пустощі з вогнем 
– ось основні причини виникнення лісових пожеж, 
що вкотре підкреслюють легковажне, байдуже і без-
турботне ставлення людини до природи.

Порушення вимог пожежної безпеки, згідно зі 
ст. 77 Кодексу України про адміністративні право-
порушення, передбачає накладення штрафу на 
громадян від одного до трьох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 
трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян.

Знищення або пошкодження лісу внаслідок нео-
бережного поводження з вогнем, а також порушення 
вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до ви-
никнення лісової пожежі або поширення її на зна-
чній площі, тягнуть за собою накладення штрафу на 
громадян від трьох до десяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 
семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

ДП «Чортківське лісове господарство» просить 
усіх свідомих громадян із розумінням і відповідаль-
ністю поставитись до важливості вивчення та до-
тримання правил пожежної безпеки під час перебу-
вання в лісі. Впродовж пожежонебезпечного періоду 
слід дотримуватись простого правила – бути свідо-

мим і уважним відвідувачем лісу, не забувати, що ми 
– лише гості в природи. Тож і поводитись потрібно 
відповідно: не розводити багаття у хвойних молод-
няках, на ділянках пошкодженого лісу, в місцях із 
сухою травою, а також під кронами дерев; палити, 
кидати в лісі непогашені сірники, недопалки, витру-
шувати з люльок гарячий попіл, окрім місць, що об-
ладнані для цієї мети; не випалювати траву та інші 
рослинні рештки на землях лісового фонду, а також 
на інших земельних ділянках, що безпосередньо 
примикають до лісу (в тому числі – не проводити 
сільськогосподарські пали); не засмічуйте ліс побу-
товими відходами, не влаштовуйте в них смітники; 
перед відходом з лісу багаття повинно бути ретель-
но засипане землею або залите водою до повного 
припинення тління; обмежити відвідування насе-
ленням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної 
надзвичайної (!) небезпеки за умовами погоди.

Пам’ятайте! Ліси формуються десятиліттями, 
а пожежа протягом лічених годин, іноді й хвилин, 
може знищити це неповторне поєднання свіжого по-
вітря, співу птахів і чарівних пахощів лісових квітів, 
що доглядалось та плекалось не одним поколінням 
лісівників і небайдужих громадян. Саме тому всім 
нам потрібно бути більш пильними й обережними, 
виконувати правила пожежної безпеки. Тільки так 
ми  зможемо захистити себе, оточуючих і навколиш-
нє середовище від непоправних втрат. Тільки так ми 
зможемо зберегти цю красу для майбутніх поколінь.

ДП «Чортківське лісове господарство»

Застереження

Ліси – наше багатство! Бережіть їх від пожеж!
Ці заклики відомі всім нам із дитинства. Та чи розуміємо ми їх?.. Щороку лісові пожежі 

наносять все більше шкоди лісовому господарству та кардинально змінюють екологічну 
ситуацію в окремих регіонах нашої країни. Тож із таненням снігу в працівників лісової охорони 
розпочинається особливо напружений графік роботи, що нерідко триває до середини осені.

тварини

 Відділ освіти Чортківської райдер-
жадміністрації, централізована бух-
галтерія, господарська група, РМК, 
директори шкіл висловлюють глибокі 

співчуття Мирославу Володимировичу 
Леву з приводу смерті його брата. Роз-
діляємо гіркоту, біль і смуток важкої не-
поправної втрати. Хай світлою і незабут-
ньою буде пам’ять про рідну людину.
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5 квітня 
відзначатиме своє 50-річчя 

отець 
Василь СЕНЧИШИН –

багатолітній настоятель собору 
Князя Володимира Великого УПЦ КП 

м. Чорткова.
Щиросердечно вітаємо свого 

духовного наставника і шлемо 
найщиріші побажання здоров`я, добра, 

Господнього благословення.
Отче Василю, 
  Ви народилися
У найчудовіший 
      час – навесні.
В котики срібні вже   
   нарядились лози, 
Лунають 
пташині пісні,
Ваше покликання 
   – Богу служити, 
Вищого, знаємо, 
       в світі нема. 
Хай же воно 

                                помагає Вам жити 
Словом молитви 
                        задля добра.
Ви, що наснажені 
                    Духом Господнім,
Віру святу до людей доносіть. 
Щирі вітання приймайте 
                                   сьогодні,
Ласки Господньої й блага просіть.
Миру вимолюйте для України,
Щоб відвернув Господь
                                  лихо війни
Разом із Вами, 
                отче Василю,
Молимося на колінах і ми. 
Нехай ранній соловейко 
В сім’ю радість принесе.
Хай Вам, отче, Господь Бог 
Дасть щасливий 
                     довгий вік.
А ми в церкві заспіваєм 

Многа-многа-многа літ.

З повагою 
і християнською любов`ю – 

парафіяни Чорткова.

У чудовий весняний день, 
29 березня, 

відсвяткувала 
свій День народження – 18-річчя – 
найдорожча донечка, сестричка

Тетяна Петрівна 
СИДОР

зі с. Шульганівка.
Твій ювілей – 
   щаслива  
          дата,
І сумувати тут 
        не слід, 
Нехай 
сьогодні 
  наші 
 привітання 
У серці 
         Твоєму 
                залишать добрий слід. 
Отож прийми найкращі 
                                привітання
Здоров’я, щастя 
                   та багато літ. 
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, 
             що живе серед людей, 
Найкращі всі, що до вподоби, 
                                           квіти
Даруємо Тобі 
            у цей святковий день.
Нехай Господь завжди 
                       у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла, 
Бажаємо Тобі здоров’я, 
                       щастя й сили, 
Радості земної і тепла.

З любов`ю – мама, 
тато, сестра 

Люба з чоловіком 
Володимиром, 

племінник Михайлик, 
брат Михайло.

Щиросердечно вітаємо з Днем 
народження дорогого настоятеля 

церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
митрофорного протоієрея

отця Мирона КАРАЧА.
Дорогий отче,
В цей день 
      вітаємо Вас
Й благословення 
     просим в Бога,
Бо Ви наш 
               батько, 
 що навчає нас,
Як правильно іти 
         до Бога.
Тож щастя, успіху 
           й здоров`я

В житті священному для Вас
Ми щиро всі бажаєм.
Хай Мати Божа омофором
Огорне все навколо Вас,
Хай з Ваших уст до нас летять
Слова блаженні, Божі,
А Вам від Бога – многих літ
У радості прожити,
Низький уклін прийміть від нас,
Бо ми всі Ваші діти.

З християнською любов`ю 
та повагою – хористи, 
сестриці та парафіяни 

церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці 

м. Чорткова.

Дорогу донечку, сестричку, внучку, 
правнучку і племінницю 

Анастасію Василівну БАРАН
вітаєм із 15-річчям,

яке вона відсвяткувала 28 березня.
Ми Тебе вітаєм
 із великим святом
І Тобі бажаєм 
 радості багато.
Хай сміється сонце 
  з голубого неба
І троянди ніжні 
зацвітуть для Тебе.
Хай в житті Твоєму 
  горя не буває,
На устах усмішка 

                                    завжди розквітає,
Хай для Тебе гарна буде кожна днина,
Дорога Настусю, 
           будь завжди щаслива.
Хай Сили Небесні Тебе бережуть,
А Ангели щастя і долю 
                      на крилах несуть,

Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа.

З любов`ю – мама, тато, 
сестричка Василинка, 

бабусі, дідусі, прабабуся 
Іванна і вся велика родина.

Найтепліші вітання, найщиріші 
побажання коханому чоловікові, 

люблячому татусеві, дорогому синові
Богдану Миколайовичу 

ПИНЯКУ
зі с. Нагірянка, 

який сьогодні святкує 
свій День народження.

35 – це зовсім 
           небагато,
Це чудове 
    і радісне свято,
Тож бажаєм 
     щастя й долі,
Неба синього, 
         квітів у полі,
Здоров`я, 
     любові, краси,
Пісень 

                                      солов`їних, 
                                         живої роси,
Зустрічати за світанком світанок,
Бо 35 – це лиш життя Твого ранок.

З любов`ю – дружина Світлана, 
донька Ілона, син Микола, мама Оля, 

тато Микола, сестра Віка 
з сім`єю, брат Олег 

з сім`єю, бабця Ганя, 
мама Люба, Наталя 

з сім`єю і вся родина.

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

депутата районної ради 
Володимира Івановича ПОПИКА.

З Днем 
  народження 
              вітаєм,
Від всього серця 
            ми бажаєм
Щастя, радості, 
             добра,
Здоров’я, успіхів 
                й тепла,
Благополуччя 
      та достатку,

Щоб справи всі були 
                       в порядку.
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття.

Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської районної ради 

щиро вітають з ювілеєм депутата 
районної ради 

Ольгу Василівну БІЛОУС.
У цей святковий 
   світлий день,
Коли настав 
       Ваш ювілей,
Ми щиро Вас
            вітаємо,
Добра і щастя 
         Вам бажаємо.
Хай обминають 
          Вас тривоги, 
Хай Бог дасть 

                      щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Щедрими оплесками присутні вітали кожну 

команду учасників зокрема, та особливі довго-
тривалі оплески многолюддя зали щиро адре-
сувало командам із Донецької та Луганської 
областей. 

Мабуть, най-
урочистішою була 
мить прийняття 
Клятви олімпійця 
юними історикоз-
навцями, яку ви-
голошувала на 
загал Надія Хря-
кова (учениця 11-
го класу Ряснян-
ської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів Харків-
ської області). 

Боже благо-
словення зі свя-
тою молитвою, 

яка підсилила віру в перемогу кожного учас-
ника олімпіади, присутні сердечно прийняли 
від преосвященного владики Димитрія (Григо-
рака), єпископа Бучацького, та митрофорного 
протоієрея отця-декана Михаїла Левковича.

А відтак ведучі 
врочистостей пред-
ставили професійне 
журі олімпіади. Від-
радно зауважити, до 
складу суддівської 
команди, в якій – 
науковці високих 
рангів: професори, 
доктори, доценти, 
кандидати історич-
них наук, увійшли (а 
це – велика честь пе-
дагогам) і вчителі-іс-
торики нашого краю 
– Надія Горин (Джу-
ринська ЗОШ), Інна 
Станкевич (гумані-
тарно-педагогічний 

коледж) і Галина Шнайдер (ЗОШ № 7). 
Короткий екскурс історією Чорткова та пед-

коледжу плавно влився в представлену про-
граму відкриття. Неабиякою родзинкою уро-
чистостей був виступ очільника закладу, канд. 
пед. наук Романа Пахолка, котрий вдарував 
гостям власну авторську поетику. До слова, 
п. Роман своїми віршованими рядками різної 
тематики і наступного дня вніс певну релакса-
цію, так би мовити, розрядку учасникам олім-
піади перед нелегким випробуванням – вико-
нанням завдань, що розподілилися у два тури.  

Слід зауважити, господарі навчального за-
кладу підготували й цікаву програму дозвіл-
ля, щоби, як-то сказати, зняти напругу пере-
живань, яка все ж присутня в учасників і їх 
наставників: екскурсія історичними місцями 
Чорткова; зустріч із учнями шкіл міста; поїзд-
ка в Марійський духовний центр «Зарваниця». 
Все зорганізовано так, щоби жоден гість не за-
лишався без найменшої уваги, щоби кожного 
сповнювали лише якнайкращі почування в 
часі перебування на Чортківщині. 

А враження у наших гостей, направду, – над-
звичайні. Про це ми, кореспонденти районки, 
дізналися власне зі спілкування, що принагід-

но відбулося з представниками 
команд Харківської, Херсон-
ської, Донецької, Миколаївської 
областей та м. Київ. Забракне 
слів, щоби передати всі їхні від-
чуття. Сумуємо ними сказане: 
тепла й привітна зустріч одразу 
ж підкорила серця; атмосфера 
затишності й душевності по-
криває будь-які хвилювання; 
аура неймовірної миролюб-
ності й доброзичливості спо-
внює душу; приємною неспо-
діванкою виявилися листівки 
з найкращими побажаннями, 
підготовлені й залишені в кож-
ній кімнаті (де проживатимуть 
гості)  для учасників олімпіади 
студентами педколеджу… 

А ми – «голосонародівці» – в 
свою чергу бажаємо всім нових 
злетів і перемог! 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ  

й автора

Всеукраїнська олімпіада

Історія – наука неосяжна 
і тим манить глибинами дізнань


