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Виходить з 1939 року

Фоторепортаж

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!

Погода

Квітень носить свою назву з 16-го століття. Чому? Бо 
саме в цей час земля починає квітувати. В ужитку були 
й інші народні назви: краснець, лукавець, дзюрчальник, 
водолій та апріль, що латинською мовою означає «соняч-
ний». І всі ці означення рік у рік справджувались. Та все 
ж ось таким білопінним шумовинням садків зазвичай нас 
тішив молодший «брат» квітня, його наступник – травень. 
Навіть торік, у пору стрімкішого, відчайдушнішого наступу 
весни, вишні, приміром, зацвіли 26 квітня – так стверджує, 
переглянувши відповідні записи, провідний метеоролог 
гідрологічної станції Чортків Віра Марущак.  

А цьогоріч вони вже подекуди (де затишніше) перецвіта-
ють. Що вже й казати про абрикосу чи аличу. Виявляється, 
в цьогорічному квітні вже двічі – 1-го та 6-го – перекрито 
історичний температурний максимум за 72 (!) роки: відпо-
відно плюс 23,7 та 26,1 градуса за Цельсієм. І подекадна 

температура характерна підвищенням відносно норми 
на цілих 7 градусів. Це й зумовило ось такий масований 
наступ квіту і на клумбах, і в садках. Властиво, що та ж 
вишня почала активну вегетацію шістьма днями раніше. І 
загалом всі плодові й дикоростучі – адже їх бруньки «про-
кинулись» завчасу, на десять днів раніше звичного...

Зваживши на отримані «у спадок» від майже безсніжної 
зими пересохлі ставки та змілілі криниці, принагідно ми й 
запитали в нашої співрозмовниці, чи потішить вологістю 
квітень. «За даними Гідрометцентру, – повідомила Віра 
Марущак, – очікується середньомісячна кількість опадів 
50 мм, це 116 відсотків до норми». Отож, квітень впевнено 
береться «підправляти» огріхи «братів»-місяців, своїх по-
передників. 

Цікавилась Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Сонячний краснець квітом замаяний

У неділю, 10 квітня, 
вулицями міста пройшла театралізована 

Хресна Дорога, яку для наших вірян 
продемонструвала Івано-Франківська 

обласна молодіжна громадсько-
християнська організація 

«Товариство Українських 
Студентів-Католиків «ОБНОВА».

Папа Франциск, 
нещодавно виступаючи 

перед вірними, наголосив: 
«Йти за Христом треба 

з наполегливістю і без тріумфальності», 
адже Ісус саме цього навчав своїм 
життям, працею, пройшовши 

випробовування хрестом. 
Молоді люди, які розіграли на вулицях 

нашого міста історію двотисячолітньої 
давності, змусили нас, тих, хто йшов 

того дня процесією, вкотре споглядати 
Христові страсті. Вдивляючись в страсті 

Ісуса, спостерігаючи Його безмежні 
терпіння й смирення, осягаєш усім серцем 
Його велике повчання: прощати, робити 

добро усім, любити ворогів своїх.

(Фоторепортаж на 12-й стор.)
Фото Володимира ТИХОВИЧА

Ідіть за Христом з наполегливістю
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На часі2

Влада в особах

Голова Тернопільської ОДА 
Степан Барна прозвітував 

про рік роботи на посаді
11 квітня голова Тернопільської ОДА Степан Барна про-

звітував про рік роботи на займаній посаді. Захід відбувся 
на території військової частини у Теребовлі за участі голови 
Чортківської РДА Михайла Сташківа.  

Розпочинаючи доповідь, Степан Барна наголосив, що рік 
був непростим, у першу чергу для країни, а також для нього 
самого. Далі голова ОДА зупинився не на сухій статистиці, а 
на реальному стані справ в області.

Аналізуючи минулий період, Степан Степанович окреслив 
здобутки у різних сферах.

Особливий акцент було зроблено на темі обороноздатнос-
ті: будівництві фортифікаційних споруд в зоні АТО (Терно-
пільська область – один із лідерів у будівництві фортифіка-
ційних споруд в зоні АТО. Збудувала чотири фортифікаційних 
захисних об’єкти неподалік міст Попасна та Золоте на Луган-
щині. Будівельники працювали на межі з підконтрольними 
терористам територіями і облаштували більш як сімнадцяти 
кілометрову лінію оборони); мобілізації та набору жителів 
краю на контрактну службу в Збройні сили України (за час ро-
боти команди мобілізовано та призвано до лав Збройних сил 
України понад 3000 осіб, на контрактну службу вступили 570 
осіб, із початку 2016-го на військову службу за контрактом 
вступили 330 осіб); соціальній підтримці бійців АТО. Терно-
пільська 44-та окрема артилерійська бригада стала міцною 
складовою Збройних сил України. 

Не обійшов увагою керівник облдержадміністрації і питання 
фінансових надходжень в область (127,6 млн. грн. отримано 
на соціально-економічний розвиток і реалізацію інвестпроек-
тів і програм: 95 млн. грн. – Держфонд регіонального розви-
тку, 5 млн. грн. – державні капітальні видатки, 27,6 млн. грн. 
– субвенція з Держбюджету, результат: 45 об’єктів – будів-
ництво, реконструкція, ремонт); інвестицій (протягом звітного 
року в область залучено близько 25 млн. грн. міжнародної 
технічної допомоги, в тому числі на проекти, які будуть реа-
лізовуватися у цьому році) та міжнародної співпраці (у 2015 
р. Тернопільщину відвідали 30 іноземних делегацій з Австра-
лії, Вірменії, Ірану, Канади, Сербії, США та країн Євросоюзу, 
лише за чотири місяці ц. р. побувало 17 офіційних делегацій).

Розповів Степан Барна також про результати роботи у га-
лузях промисловості та АПК: реалізація інвестиційних проек-
тів («СЕ Борднетце-Україна», спільне українсько-естонське 
підприємство «Сегеш-Україна», ДП «Агроцентр ЄвроХім-
Україна»), створення сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, відновлення спиртових заводів та ін.

Окремо голова ОДА зупинився на проведенні в Тернопіль-
ській області територіальної реформи (в області створено 26 
територіальних громад); розвитку електронного урядування, 
участі в реалізації проекту ProZorro.org і здобутках у гумані-
тарному секторі (освіта, медицина, культура).

Після звіту про проведену роботу за рік голова облдержад-
міністрації Степан Барна презентував план дій ТОДА «Терно-
пільщина: впевненими кроками – до реальних змін».

У свою чергу голова Чортківської РДА Михайло Сташків 
того ж дня зустрівся з представниками мас-медіа, щоби по-
спілкуватися про зроблену роботу на посаді керівника Чорт-
ківського району. Насамперед Михайло Федорович наголосив 
на інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, 
що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фон-
ду регіонального розвитку в 2016 р. та реалізованих у 2015 
р. у Чортківському районі. Відтак Михайло Федорович зро-
бив акцент на проектах, що можуть реалізуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку в ц. р., а 
саме: реконструкція будинку культури в зв’язку з ліквідацією 
аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці; рекон-
струкція будівлі поліклініки (поліклінічний відділ Чортківської 
ЦКРЛ) по вул. Йосипа Сліпого, 1 м. Чорткова; реконструкція 
загальноосвітньої школи I – III ступенів у с. Ягільниця; ре-
конструкція ЗОШ I – II ступенів  в с. Звиняч; реконструкція 
гуртожитку Чортківського державного медичного коледжу з 
утепленням фасадів і влаштуванням шатрового даху по вул. 
Млинарська, 14 а.

Окрім вищезазначеного Михайло Сташків відповідав на за-
питання, що стосувалися здобутків у різних галузях, а саме: 
медичної, освітянської, аграрної та інших. До відома

 ГРАФІК
виїзного прийому громадян голови 
районної ради та його заступника, 

голови райдержадміністрації 
в населених пунктах району 

в приміщенні селищної та сільських рад

 Хто веде 
прийом

Сільська 
рада

Дата 
прийому

Години прийому

Шепета В.М.
Сташків М.Ф.

Колиндяни 
Давидківці
Тарнавка

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

Пушкар П.І. Капустинці
Милівці
Заболотівка

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



16 квітня. Тривалість дня – 13.53. Схід – 6.02. Захід – 19.55. Іменини святкують Микита, Феодосія
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3Суспільство

Один з авторів у «Голосі народу» дорікає інтелігенції, що не 
виводить людей на місцевий Майдан проти корумпованої вла-
ди. А хто вам, пане, заважає це робити – виводити на Майдан? 
«… мрію, коли пробудиться наша провінція (та її еліта – інте-
лігенція)».

Наша справжня українська інтелігенція, пане, ніколи не 
спала. Її, приспану московськими царями і батюшками, збу-
див Т.Шевченко своїм «огненним словом». Будителями були 
І.Франко, Леся Українка. Друга половина ХІХ і ціле ХХ ст. кращі 
сини і доньки українського народу, незалежно, чи вони були 
освіченими, чи простими селянами, добровільно записували-
ся у Січові стрільці, в лави УГА, в Українську Повстанську Ар-
мію. Вони не боялися смерті, їх не треба було агітувати, вони 
знали, на що йдуть. Заради України вони готові були кинутись 
в огонь і воду. Це патріоти – велетні Українського Духу, Честі 
і Совісті.

Ще на початку 30-х років минулого століття один сталінський 
посіпака сказав: «Нам треба українську інтелігенцію поставити 
на коліна. Це наше завдання – і воно буде виконане! Кого не 
поставимо – перестріляємо!». Так і зробили – перестріляли. 
Зробили так і в Західній Україні, починаючи з 1939 р.

Але Українського Духу в справжніх патріотів не вбили. Бо 
вже після смерті Сталіна, весною 1957 р. у Львівській облас-
ті утворено підпільну організацію «Український національний 
комітет», яка ставила за мету – боротьба за незалежну Укра-
їнську державу. Літом 1958 р., теж у Львівській області, утво-
рено підпільну «Українську націоналістичну організацію ім. 
С.Бандери». У 1959 р. Лесь Танюк (Царство йому Небесне) 
створив легальний клуб творчої молоді при Жовтневому пала-
ці в Києві «Сучасник», до якого увійшли І.Дзюба, Є.Сверстюк, 
І.Світличний, А.Горська, В.Зарецький та інші, а також багато 
студентів різних вузів. У Львові – подібний легальний клуб 
творчої молоді «Пролісок». Такі клуби виникли в багатьох міс-
тах.

Репресивні органи їх ліквідували. Та на боротьбу за волю 
встали «шістдесятники», Хельсінські групи, РУХ.

Є ще в нас інша інтелігенція – радянська, вихована в ком-
сомолі, в комуністичній партії. Маю претензії до тих, хто перся 
в партію заради вигоди, хто зрадив своїх батьків-«просвітян», 
тих, хто ставав донощиками, слугами антихриста. Тих посе-
редніх студентів, які вступали в партію, щоб одержати «черво-
ний» диплом, боялися викладачі, за посередні відповіді стави-
ли їм «п’ятірки». Вдома їх боялися і батьки. Вони ще й тепер 
гордяться, що були комуністами. «Як я був комуністом…», – з 
гордістю заявляє один із них.

Порядні люди пропонували розпалити вогнище і ті «нахлібні 
книжки» з силуетом Ілліча повкидати у вогонь. Де там! Були і 
такі, котрі заявляли, щоби по смерті партійний квиток їм покла-
ли на груди. Тепер вони «патріоти», носять вишиванки, ходять 
до церкви. У них відсутня християнська мораль і совість. Вони 
й зараз можуть оббрехати людину, облити брудом ні за що. 
Вони лізуть до влади, шукаючи вигоди, винюхують австралій-
ські долари. Таких інтелігентами не називають.

Автор пасквіля в «Голосі народу» пише, що після першого 
Майдану «ми (народ!) обрали свинопа…, пардон, пасічника, 
а не президента». Моя порада авторові: не зачіпайте імені 
В.Ющенка. Цим ви слави не здобудете. Він уже увійшов в іс-
торію як УКРАЇНСЬКИЙ президент. Відомий у світі фінансист 
Дж.Сорос іншої, протилежної від вашої, думки про В.Ющенка. 
Це він порекомендував Кучмі на прем’єра «того хлопця» зі сла-
вою світового банкіра, заслуженого економіста України, батька 

української гривні. Щоби писати про Ющенка, треба спочатку 
спитати багатодітних матерів, хто їм збільшив допомогу в 12 
разів. Поговоріть з пенсіонерами про їхні пенсії, зі студентами 
про стипендії. На виборах президента в 2004 р. було 22 кан-
дидати. Чому отруїли лише В.Ющенка? Поміркуйте. Два роки 
тяжко хворий мужньо виконував обов’язки президента, бо ро-
зумів, що передати владу не було кому, бо до влади перлась 
людина, небезпечна для держави.

Ольга Богомолець (лікар Президента) казала, що якби сена-
тори США і Бундестагу бачили його тіло, то слухали б стоячи. 
П`ять сорочок на день міняв. Тут кожному слід подумати про 
свою моральність. За що ви ненавидете В.Ющенка? За Голо-
домор? Чи за те, що відкрив архіви КДБ? Може, за НАТО? Так, 
Ющенко розумів, що Україні потрібно якнайшвидше вступати в 
НАТО, а потім – в ЄС. Але в Європу перед самітом НАТО в Бу-
дапешті поїхала Ю.Тимошенко (що вона там говорила – один 
Бог знає) і заявила, що «нам два керівних крісла не треба». 
Як писала одна газета, її руками треба відвернути Україну від 
НАТО, а розвернути до Москви. З чим вона блискуче справи-
лась.

У Ющенка була чітка мета: відродження української нації, 
вхід до європейської структури, свобода слова, демократія.

Він заклав міцний фундамент УКРАЇНСЬКОЇ держави.
За що звільнив з посади прем’єра Ю.Тимошенко у 2005 р.? 

За замах на переворот. За таке судять. Прем`єром призначив 
Ю.Єханурова. 26 березня 2006 р. відбулись чергові вибори до 
Верховної Ради. Перемогла помаранчева коаліція (БЮТ, НУ, 
соціалісти). Ющенко не хотів бачити Тимошенко на чолі Кабі-
нету Міністрів.

7 липня соціалісти перейшли до регіоналів і комуністів. Змі-
нилося співвідношення сил у ВР. Нова коаліція запропонувала 
на прем’єра Януковича. Згідно з Конституцією В.Ющенко зму-
шений був внести цю кандидатуру 4 серпня 2006 р. на затвер-
дження до ВР.

На дострокових виборах 2007 р. перемогла Тимошенко і 
стала прем’єром.

Щодо Меморандуму В.Ющенка з Януковичем. Коли восени 
2005 р. Ющенко за замах на переворот звільнив Тимошенко з 
прем’єра, вона взяла курс на Москву. Але Москва на неї оголо-
сила розшук за махінації (була підсудною). За справу взялися 
її соратники Волков і Бродський. З Волковим вона відвідала 
Москву. Стало зрозуміло, що коли Ю.Тимошенко повернеться 
і об`єднається з Януковичем, то для України буде велика за-
гроза. Тому Ющенко вирішив випередити цю загрозу, підписав-
ши з Януковичем Меморандум. І це правильно. Але це було 
недовго. Кремль при допомозі Медведчука створив «шир-
ку» Тимошенко-Янукович на зразок Путін-Медведєв. І тільки 
І.Плющу вдалося ту «ширку» розколоти. «Все пропало!» – за-
волала Юля. «Віктор Андрійович озлобився на Тимошенко» 
і «відмовився від двох «зол», чим допоміг більшому злу», – 
пише одна пані. Тобто допоміг Януковичу стати президентом? 
Шановна пані, прошу порахувати, хто до 2010 р. зробив біль-
ше зла Україні – Янукович чи Тимошенко. 

А ми, українці, займаємося самоїдством, «кочубеївщина 
нас роз`їдає», як казав В.Ющенко. Через самоїдство втратили 
Козацьку державу, УНР, а висновків не робимо. Віддали наше 
багатство на розграбунок чужинцям, віддали їм владу, а самі 
чубимось. Отака наша еліта.

Роман КРИТЮК,
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

 с. Стара Ягільниця

Українська еліта. 
Чи є вона в Україні?

У кожного народу були і є свої ренегати, свої зрадники, своє, так би мовити, сміття. Порівняйте чеченців 
Дудаєва і Кадирова. Пригляньтесь до наших так званих народних депутатів у Верховній Раді. Чи багато з них 

ви назвете українською елітою – велетнями Духу, Честі і Совісті? А може, наша еліта колотиться в Шустера 
і Кисельова? Поки ті «любителі свободи» працюватимуть у нас, добра в Україні не буде.

Буквально днями до редакції зателефонувала 
одна з наших читачок. Голос у слухавці був дуже 
стривожений, коли б не сказати – розпачливий. 
Жінка зажадала роз`яснення на газетній шпальті 
механізму оплати за газ у нинішньому квітні. 

Натомість же 
зрисувала механізм 
економії у власно-
му домогосподар-
стві. Вони обидвоє 
з чоловіком – вже 
поважного віку: 
75 та 80 років. За 
плечима подружжя 
стелиться трудовий 
стаж відповідно 43 
та 57 літ. Мають соціальну пільгу – сплачують тарифи на 
ЖКП вартістю в 25 відсотків нижчою. А ось субсидії не ма-
ють, бо виходив високий обов`язковий платіж (оскільки в до-
могосподарстві прописана ще й донька). Цьогорічну теплу 
й лагідну зиму ледь-ледь пережили, суворо економлячи (на 
одній з грубок навіть довелося зняти автоматику і палити 
дровами). Отож, наданої Кабміном соціально допустимої 
норми (аби платити по 3,6 грн. за куб спожитого голубого 
палива) в 1200 кубів не використали. Настав квітень. Опа-
лювальний сезон уряд начебто продовжив аж до 30 квітня, 
однак сплачувати за використаний газ вже наказано не за 
соціальною ціною, а виключно «літньою» – по 7,188 грн. за 
куб. У той же час, як стверджувала наша читачка, подружжя 
прочуло: ті, хто користується субсидіями, до кінця опалю-
вального сезону сплачуватимуть по 3,6 грн. Це й обурило: 
чому, мовляв, є в нас «чорні» і «білі»? І доки так буде? Й чи 
взагалі під силу, приміром, ось такій категорії наших ближніх 
сплачувати непосильні, захмарні тарифи?

Ми вже традиційно вдалися за роз`ясненням до головно-
го фахівця ТОВ «Тернопільоблгаз» Тетяни БУРАК. Відповідь 
була однозначною: на даний час всі споживачі зобов`язані 
сплачувати по 7,188 грн. за куб. Це зумовлено Постановою 
Кабміну за № 872 від 30 жовтня 2015 р., оскільки норму в 
1200 кубів газу за пільговою ціною (по 3,6 грн./куб. м) нада-
валась можливість вибрати в період між 1 жовтня 2015 р. 
та 31 березня 2016 р. У разі, коли ви навіть й не вибрали 
стільки палива, все одно нині настала пора сплачувати лише 
по 7,188 грн. – і край.

Погляньмо: наче й усе правильно, у відповідності з «бук-
вою закону». Одначе …квітень ніби «зник» з опалювального 
сезону. Бо сезон продовжено, він триватиме, а ціна вже «літ-
ня». Та й це – далеко не всі не надто приємні новації, що 
очікуються найближчим часом у «газовому» розкладі. Примі-
ром, щодо введення абонплати за газ, начебто передбаченої 
Законом України «Про ринок природного газу». Як стверджу-
ють інтернет-джерела, ця новація лиш «посунулась» в часі 
«завдяки» присутній нині політичній кризі в Україні. Тож все 
ще попереду. Та й соціальна, тобто пільгова ціна на газ для 
населення, згідно з Меморандумом, ще раніше підписаним 
нашим урядом із МВФ, має зрости на 53 відсотки – з 3600 
до 5500 грн. за тисячу кубів. Цілком можливо, що незабаром 
«соціальною» йменуватиметься оплата кожного кубометра 
блакитного палива сумою вже не в 3,6 грн., а 5,5 гривні. Та 
чи підйомна така сума для більшості середньостатистичних 
українців? Запитання, погодьмося, риторичне…

Досліджувала Анна БЛАЖЕНКО

Про це говорять

Газ далеко 
не всім по кишені

До слова, офшор (англ. оffshore – «поза бе-
регом», «поза межами») – це один із найвідо-
міших і найефективніших методів «плануван-
ня» податків або їх «оптимізації» (ухилення (!) 
від сплати податків). 

Чомусь першочергово про всі нечисті махі-
нації наших олігархів ми дізнаємося зі світових 
засобів масової інформації, а не українських. 

Згадаємо, якою була передвиборча кампа-
нія нашого Президента, його обіцянки: знищи-
ти корупцію в державі, покінчити з війною та 
жити по-новому. Ось і живемо «по-новому», 
по-іншому, та, на превеликий жаль, не в на-
прямку добра, справедливості, покращення. 
Жодна з обіцянок Петра Порошенка неви-
конана. Мабуть, у кожного простолюдина на 
вустах запитання: де ж був Президент, коли 

гинули (та й зараз ллється кров, на жаль…) 
наші вояки в «Іловайському котлі», в боях 
за Донецький аеропорт?! Де ж був він і його 
«славні» генерали? Чим займались тоді й чим 
займаються тепер?! 

Перегорнемо сторінки історії України… За-
вжди всі гетьмани, полководці, українські вій-
ськові діячі, шляхтичі (Іван Золотаренко, Мак-
сим Кривоніс, Данило Нечай, Пилип Орлик, 
Степан Опара, Петро Дорошенко та багато ін-
ших славних отаманів) йшли попереду війська 
українського, власним прикладом підіймали 
дух вояків, спонукаючи цим до нескореності й 
боротьби за вільну Україну.   

А війна продовжується… Хто ж наживаєть-
ся на кровопролитті, які підприємства мають 
найбільше військових замовлень? До прикла-

ду, завод, який і сьогодні не змінив свою на-
зву, «Ленінська кузня» (до речі, підприємство 
належить нашому «гаранту»!) активно працює 
на військове замовлення… То чому ж у вій-
ськовиків українських зброя застаріла? Чому 
військовою необхідною амуніцією їх забезпе-
чують волонтери? 

Не сліпий народ український і не глухий, ба-
чить, що в нашій державі все йде шкереберть, 
не в користь простим людям. Щоки можно-
владців лежать уже на плечах, а на наших 
плечах – злидні й біль за майбутнє. А воно 
проглядається вкрай невтішністю. Українці ви-
їжджають за кордон на заробітки, бо на рідній 
землі немає за що навіть вижити. Та й хворіти 
нам аж ніяк не можна, бо ціни на ліки, як-то 
кажуть, не по кишені (рятуйтеся як можете – 
влада про добробут народу й не думає дба-
ти). Не знаходиться пояснень щодо абсурдних 
дій уряду та Президента, який наклав вето на 
державне фінансове забезпечення профе-
сійно-технічної освіти (фінансуйтеся, мовляв, 
з місцевих бюджетів). А де ж винайти кошти 

збіднілим місцевим радам, якщо більшість 
колись потужних підприємств стала чорними 
фантомами минулого?! 

Закони України перекриваються безглузди-
ми постановами. Ось Верховна Рада прийня-
ла постанову про відшкодування безкоштов-
ного проїзду пільговим категоріям населення, 
та Президент наш і на це наклав вето (ходіть, 
люди, пішки, здоровішими будете). Якої ще 
«халепи» чекати від «ґаранта» й урядовців?..  

Отож, думаймо, добре думаймо (!), кого 
обиратимемо в парламент… Олігархи ніколи 
не дбатимуть про бідний народ, на його пото-
ві й крові лише збагачуватимуть власний біз-
нес. Горлопанів-брехунів, які вміють красиво й 
улесливо обіцяти, розвелося надто багато, та 
ми вже побачили, в що вилилися їхні обіцян-
ки-цяцянки. 

Українському народу – владу нашого (!) 
роду. 

Олексій ОМЕЛЬЧУК, 
ВО «Свобода»

Президент чи олігарх?..
Вже другий тиждень тривають хвилюючі, стурбовані розмови про те, що чинить 

Президент України Петро Порошенко, так би мовити, 
за спиною народу українського –  «офшори», «сліпі трасти»…

Думки з приводу
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Готуючись до ювілею

Конференція

Історія медичного коледжу, розпочата в да-
лекому 1946 році, продовжується у ХХІ століт-
ті. Для коледжу 70-річний ювілей – це досяг-
нення й успіхи, поєднання енергії та молодості 
з мудрістю зрілих років, це ознака руху впе-
ред, розвитку, плідної співпраці студентів і 
педагогів.

У рамках святкування ювілею нашого на-
вчального закладу відбуваються тижні пред-
метних (циклових) комісій. У березні проходив 
тиждень комісії викладачів професійної та 

практичної підготовки педіатричного профі-
лю. Викладачами підготовлено презентаційну 
виставку фотосвітлин під гаслом: «Ювілею 
коледжу присвячуємо: спогади, міркування, 
побажання», відеофільм про навчальний про-
цес у кабінетах доклінічної практики та на базі 
райлікарні, обласного шкірвендиспансера.

Заходи, заплановані для проведення у рам-
ках тижня, приурочені місячнику боротьби з 
туберкульозом. Викладачем М.Чортківською 
підготовлена тематична виставка фотопла-

катів «Об’єднуймось, щоб по-
класти край туберкульозу», 
коледжні газети «Міфи про 
туберкульоз», «Разом ліквіду-
ємо  туберкульоз». У фойє ко-
леджу протягом тижня студен-
ти переглядали  відеофільми: 
«Діти сонця», «Обирай здоро-
вий спосіб життя», «Куріння – 
це зло!», «Туберкульоз – біла 
чума». Щоденно звучала по 
коледжному радіомовленні 
інформація на теми: «Найко-
рисніше для здоров’я людини, 
якщо фізична і розумова пра-
ця поєднуються», «Здоров’я 
не цінують, поки не приходить 
хвороба», «Здоров’я – мудрих 
гонорар», «Добро зберігає 
людство на землі». 

У рамках тижня проведено 
курсову інформативно-про-
світницьку годину «Здорові 
діти – майбутнє нашої на-
ції», яку організували і про-
вели викладачі коледжу 

Ж.Добриднєва, О.Покрищук, Л.Оліярник. Ви-
кладач педіатрії О.Покрищук провела відкри-
те заняття з невідкладних станів у педіатрії на 
тему «Гіпертермічний синдром».

Викладачами неврології та психіатрії 
О.Жабіцькою та Н.Бойчук проведено діалог 
із учнями Чортківського ВПУ. Підготовлено 
змістовні повідомлення та продемонстровано 
відеофрагменти про алкоголізм, тютюнопалін-
ня  та наркотичну залежність серед молоді, їх 

роль у проблемі виникнення туберкульозу.  
Викладачі Г.Гантімурова й О.Гац організу-

вали зустріч зі школярами 9-х класів м. Чорт-
кова. Захід проведено з метою підвищення 
обізнаності школярів з питань туберкульозу, 
настороженості щодо можливого інфікуван-
ня. Студенти-випускники спеціальності «Лі-
кувальна справа» провели бесіду щодо осо-
бистого захисту від хвороби, необхідності 
ведення здорового способу життя. Учні  озна-
йомилися з навчальною базою коледжу.

24 березня у Всесвітній та Всеукраїнський 
день боротьби з туберкульозом викладачі 
О.Петрунів, О.Думич і М.Чортківська провели 
круглий стіл на тему: «Епідситуація щодо захво-
рювання на туберкульоз у районі. Туберкульоз 
серед дитячого населення» за участю лікаря-
фтизіопедіатра Чортківського обласного про-
титуберкульозного диспансера О.Грубенюк та 
студентів спеціальності «Акушерська справа».  
Студенти-випускники активно долучились до 
проведення заходів із питань боротьби з тубер-
кульозом. Проводили бесіди з відвідувачами 
коледжної аптеки, жителями та гостями міста 
на центральному майдані, роздавали пам’ятки, 
листівки, буклети.

Усі заходи, які проводились в рамках тиж-
ня, були направлені на підвищення рівня 
знань студентів, розвиток творчих здібностей 
та формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності всіх учасників навчального 
процесу від викладача до студента.

Ольга ПЕТРУНІВ, Марія ЧОРТКІВСЬКА, 
викладачі Чортківського державного 

медичного коледжу

Темою зібрання було обговорення актуаль-
них питань викладання історії в загальноос-
вітніх навчальних закладах та ознайомлення 
з досвідом роботи освітян Тернопільщини. 
Важливі питання щодо формування  іміджу 

України у сучасному ін-
формаційному суспіль-
стві засобами історичної 
науки висвітлили профе-
сори, доктори історичних 
наук: завідувач кафедри 
Дипломатичної академії 
України при МЗС Украї-
ни Сергій Троян, дирек-
тор Державної наукової 
установи «Енциклопе-
дичне видавництво» 
(м. Київ) Алла Киридон, 
методист Академії непе-
рервної освіти (Київська 
область). Сучасні підхо-
ди до підвищення про-
фесійної компетентності 
вчителів історії окреслив 

директор Тернопільського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти Олек-
сандр Петровський. Про сучасні підручники 
історії та роботу Тернопільського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 
з укладання та видавництва підручників і ди-
дактичних матеріалів розповів кандидат істо-
ричних наук Юрій Свідерський. 

Досвід вивчення історії рідного краю та 
презентацію власного підручника «Історія 
Тернополя» для 5-го класу продемонстрував 
методист лабораторії суспільно-гуманітарних 
дисциплін Тернопільського обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти Іван 
Букавин. Представлена ним книга допоможе 
сформувати початкові уявлення про минуле 
міста, прищепити інтерес до вивчення історії 
та сприятиме вихованню патріотичних почут-
тів.

Викладач Чортківського гуманітарно-педа-
гогічного коледжу імені Олександра Барвін-
ського Галина Ушій розповіла про формуван-
ня предметної компетентності студентів під 
час вивчення суспільних дисциплін. Знання й 
компетентність стали найбільш цінними това-
рами, серед яких важливе місце посіли істо-
ричні знання. Вони є невід’ємною складовою 

освіти громадянина, необхідною умовою роз-
будови економічно міцної та вільної держави. 
У виступах   вчителів   Джуринської, Росохаць-
кої ЗОШ І – ІІІ ступенів, гімназії ім. Маркіяна 
Шашкевича Надії Горин, Ольги Андрухів, Юлії 
Кушнір, кандидата історичних наук Руслана 
Кульчицького (Чортківська школа № 2) обгово-
рювались питання інноваційних технологій у 
викладанні суспільних дисциплін, організація 
навчально-дослідницької діяльності учнів і по-
закласної роботи. Безперечно, було й нефор-
мальне спілкування педагогів із усіх регіонів 
України. 

Зустріч стала вагомою складовою профе-
сійного збагачення вчителів історії, яким на-
лежить формувати у вихованців національну 
свідомість та самосвідомість на історичній 
правді минувшини й сьогодення. Завдяки но-
вим підходам до змісту освіти та комунікації 
між вчителем і учнями в навчальному процесі, 
за умов спеціально спрямованої системи ви-
ховної роботи уроки суспільствознавства по-
винні поступово перетворитися на зразок де-
мократичного правового простору.

Отже, перед шкільною суспільствознавчою 
освітою стоять величезні та складні завдання. 
Як ми їх розв’яжемо, покаже час. 

Галина УШІЙ, 
викладач суспільних дисциплін 

Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу імені Олександра Барвінського

Уперше заступником директора з навчаль-
но-виховної роботи М.Дячком і методистом 
НМЦ ПТО В.Мельниченком розроблено кон-
цепцію національно-патріотичного виховання 
серед професійно-технічних закладів облас-
ті. Згідно з Указом Президента України «Про 
стратегію національно-патріотичного вихован-
ня дітей та молоді на 2016-2020 рр.» та інши-
ми нормативно-правовими документами таке 
виховання мало би стати основою цільового 
виховання. Проте, скажімо, не кожен навчаль-
ний заклад бере за основу таку практику. Бо 

навчальна робота вимагає, як звично, зосе-
редження уваги на здобуття учнями знань, 
умінь та навичок і не завжди дотримується 
специфіки національно-патріотичного вихо-
вання. Таким чином, засідання керівників про-
фесійно-технічних закладів області перерос-
ло у справжню дискусію: як подані цілі втілити 
в життя. 

Вступне слово мовив заслужений праців-
ник освіти, методист навчально-методичного 
центру В.Дзюблюк. Практичне втілення націо-
нально-патріотичного виховання в літератур-

но-музичній композиції «Герої житимуть у ві-
ках» підготувала класний керівник Н.Юзишин. 
Під протекторатом голови учнівського проф-
спілкового комітету, викладача спецдисциплін 
С.Візнюк і голови методичної комісії класних 
керівників Т.Чоловської наочними принципами 
показано, що бажане може бути ще й можли-
вим. Діяльність гуртка правових знань, учнів-
ської школи самоврядування «Лідер» стартува-
ла насамперед у руслі національної патріотики.  
Проведення різноманітних благочинних акцій 
й флеш-мобів на підтримку воїнів АТО, вшану-

вання учнівською молоддю пам`ятних годин і 
дат – спільна робота усього навчального закла-
ду. «Попри те, що учні засвоюють знання, вмін-
ня, навички, потрібно сприяти доброчинному 
розвитку національно-патріотичного світогляду 
їх, а це нелегко, – вважає М.Дячок. – Слід влас-
ними прикладами показувати, що кожен зокре-
ма – це маленька частина української нації, 
і водночас – її ціле». Декілька працівників на-
вчального закладу стали учасниками воєнних 
дій в зоні АТО, а це є непідробним прикладом 
любові до рідної країни. З досвіду роботи цієї 
людини, основного генератора ідей, одразу по-
мітно, що представлення культурно-історичної 
спадщини краю, як і вдосконалення методів на-
вчально-виховного процесу, спрямовані для ви-
ховання справжніх громадян України, відданих 
синів і доньок...

Надія САСАНЧИН

70-річчю коледжу присвячуємо

Пізнавально

Вперше розроблено стратегію 
національно-патріотичного виховання

В останній день березня цього року в ДНЗ «Чортківське ВПУ» відбувся обласний семінар-практикум 
«Система виховної роботи в ПТНЗ – основа розвитку особистості». 

У Чорткові визначали завдання вчителів історії 
у формуванні національної свідомості учнів

Необхідною передумовою розв’язання існуючих проблем є глибоке осмислення реального стану шкільної суспільствознавчої 
освіти і тих проблем, що мають розв’язуватись сьогодні. Саме вирішенню цих завдань і було присвячене засідання 

Всеукраїнського методичного об’єднання вчителів історії, що проходило під час роботи ІV етапу ХХІ Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з історії 29 березня цього року в Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Олександра Барвінського. 



Зараз історики, духовенство прискіпливо вивчають цей 
етап життя Церкви (працю на тему: «УГКЦ на Чортківщи-
ні у 1939-1991 рр.» задокументувала наша землячка п. 
Леся Сковержак (Фостик)), адже, як зауважив протосин-
кел Бучацької єпархії о. Володимир Заболотний, котрий 
був ведучим заходу: «Без знання своєї історії, ми не мо-
жемо будувати своє майбутнє». Для того, щоб відкрити 
людям правду про те, що сталося у Львові 8-10 березня 
1946 року, була ор-
ганізована наукова 
конференція. На ній 
виступили отець-
доктор Мирослав 
Думич та тимча-
сово виконуючий 
обов’язки голови 
– заступник голови 
райдержадміністра-
ції Іван Віват (із 
їхніми напрацю-
ваннями матимете 
змогу ознайомитися 
на сторінках нашої 
газети у цьому та 
наступних номерах). 
Усі зібрані й опра-

цьовані архіви, спогади, документи свідчать (як прозву-
чало з уст о. Думича): «Ми не маємо права судити, але 
те, що відбулося, маємо знати, тому, що псевдособор 
був елементом гібридної війни проти української Церкви 
і українського народу».

Під час конференції прозвучали духовні твори у вико-
нанні народного аматорського церковного хору «Благо-
віст». Спільнота християнської молоді храму Зіслання 
Святого Духа, що у смт Заводське, разом із студентами 
Чортківської дяківсько-катехитичної академії ім. свщм. 
Г.Хомишина наприкінці наукової конференції продемон-
стрували присутнім театралізовану Хресну Дорогу.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

18 квітня. Тривалість дня – 14.00. Схід – 5.58. Захід – 19.58. Іменини святкує Платон  
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Цінності

Духовне Трагічна дата
Псевдособор 1946 року – 

зразок гібридної війни проти Української 
Церкви та українського народу 

У березні (8-10 березня) ц. р. виповнилося 70 літ від часу офіцій-
ної ліквідації державною владою СРСР Української Греко-Католиць-
кої Церкви в Галичині шляхом її насильницького «возз’єднання» із 
Російською Православною Церквою на т. зв. «Львівському собо-
рі» 1946 р., після якого відбулася подібна «православізація» За-
карпаття, знищення монастирів і чернечих згромаджень, а також 
зруйнування структур цієї Церкви на території сучасної Польщі й 
Словаччини. 

Переслідування УГКЦ було складовою частиною кривавої траге-
дії насилля в Україні, яка випливала з людиноненависницької іде-
ології тоталітарного комуністичного режиму і була «апробована» 
у 20-30-х роках XX ст. щодо усіх без винятку Церков та їхніх ві-
рних: православних і католиків, протестантів і представників інших 
церковних і релігійних спільнот. Безпосереднім наслідком держав-
ної боротьби з релігією стали зруйновані, зачинені, спрофановані 
храми; розстріляні, ув’язнені, депортовані в сибірські ҐУЛАҐи свя-
щеники й миряни. Цілі покоління були позбавлені свободи вірос-
повідання, що спричинилося до вигасання вікових традицій віри, 
проґресуючої бездуховності та деморалізації суспільства.

Починаючи з 1944 року, коли Галичина знову опиняється під 
радянською владою, однією з мішеней для радянських спецслужб 
стає Українська Греко-Католицька Церква. Очевидно, що радян-
ське керівництво одразу зрозуміло, що обернути цю церкву на свою 
маріонетку йому не вдасться, а тому була обрана тактика помірно-
го наступу. Початково відбувався ідеологічний наступ на УГКЦ, ви-
ражений в провокаційних статтях. Кульмінацією цього початкового 
наступу можна вважати публікацію статті Я.Галана «З хрестом чи 
з ножем?» 10 квітня 1945 року. З її тексту можна було зрозуміти, 
що доля вищого духовенства УГКЦ уже вирішена. І справді, вже 
вночі 11 квітня було заарештовано митрополита Й.Сліпого, єпис-
копів Н.Будку та М.Чарнецького і 20 активних священиків. Інших 
єпископів також було «вилучено» в короткий час. А 14 квітня була 
оточена Духовна семінарія, заарештовано священиків-викладачів, 
а теологів і семінаристів призовного віку насильно мобілізовано на 
військову службу.

Після арешту митрополита та єпископів УГЦК була фактично 
обезголовлена, однак не знищена. Це розуміли й радянські спец-
служби, а тому мали намір і далі продовжувати свою боротьбу. 
Розуміючи, що навіть після арешту хоч усіх священиків, віряни від 
своєї віри добровільно не відмовляться, було розроблено план про 
так зване «возз’єднання» Греко-Католицької Церкви з Православ-
ною Церквою. Для його втілення необхідно було створити ініціа-
тивну групу з середовища самих же греко-католицьких священиків, 
котра повинна була згідно з інструкціями радянського керівництва 
декларативно заявити про розрив із Ватиканом і переконати уніат-
ське духовенство до переходу в православ’я. Уже на кінець травня 
– початок червня 1945 року така ініціативна група була створена в 
складі трьох осіб, а саме пароха Преображенської церкви Гавриї-
ла Костельника, а також священиків Михайла Мельника та Антона 
Пельвецького з Перемишльської та Станіславівських єпархій від-
повідно.

Діяльність ініціативної групи тривала майже рік. Її зусиллями, в 
поєднанні з терором радянських спецслужб, вдалося переманити 
до російського православ’я близько тисячі священиків, більшість 
з котрих змушені були здійснити свій перехід не з власної доброї 
волі. Проте ще більше греко-католицьких душпастирів було аре-
штовано. По завершенню діяльності ініціативної групи назріла ще 
одна проблема. Для проведення собору необхідні єпископи, але 
таких серед його прихильників не було. Для виправлення цієї си-
туації в лютому 1946 року делегація ініціативної групи у складі 13 
священиків вирушила до Києва, де православний митрополит Іоан 
висвятив на єпископів А.Пельвецького  та М.Мельника. Цікаво, що 
Г.Костельник сан єпископа так і не отримав, оскільки був одруже-
ний.

Однак скликаний на 8-10 березня 1946 р. у храмі Святого Юрія 
Собор канонічним все одно не став, оскільки скликали його свя-
щеннослужителі уже РПЦ, а не УГКЦ. Цікавий той факт, що багато 
учасників Собору були доставлені на нього безпосередньо радян-
ськими спецслужбами, та й сам перебіг усього дійства відбувався 
під їхнім пильним наглядом та контролем. Як наслідок, збережених 
фотографій Львівського Собору практично немає, однак є докумен-
тальний кінофільм, спеціально знятий з метою пропаганди.

Президію Собору складали отці Г.Костельник, А.Пельвецький, 
М.Мельник; секретаріат Собору – отці Ю.Ванчицький і М.Павлосюк, 
яких, до речі, ніхто не обирав. Очевидці цього дійства стверджува-
ли, що хоч за офіційними підрахунками делегатів числилося 216, 
насправді ж їх було значно менше, приблизно 140. 8 березня Со-
бор одностайно прийняв рішення анулювати постанови Берестей-
ської унії з 1596 р., відірватись від римської (папської) Церкви, по-
вернутися до «прадідівської православної віри» та возз’єднатися з 
Всеросійською Православною Церквою в Радянському Союзі.

На другий день, 9 березня, Собор розглядав питання «каноніч-
ного оформлення» прийнятого рішення про «возз’єднання» з РПЦ. 
Засідання розпочалося спільною відправою літургії єпископами 
Макарієм, Нестором, Антонієм і Михайлом. Владика Макарій здій-
снив чин «приєднання до Православної Церкви» учасників Собо-
ру. Всі учасники зібрання мали підписатися під двома основними 
документами – зверненням до патріарха Московського і всієї Руси 
Алексія і телеграмою до голови Президії Верховної Ради УРСР Ми-
хайла Гречухи.

Третій день Собору – неділя «торжества» православ’я – розпо-
чався Архиєрейською Божественною Літургією, яку відправив ми-
трополит Іоан у співслужінні чотирьох православних єпископів, у 
т. ч. Антонія Пельвецького і Михаїла Мельника. Це стало першою 
відкритою для сторонніх очей подією на Соборі.  На ознаменування 
«возз’єднання» патріарший екзарх подарував до храму Св. Юра 
ікону Богородиці з Києво-Печерської лаври.

Мешканці Львова дізналися про офіційну «самоліквідацію» 
УГКЦ тільки 10 березня. З того часу майже півстоліття Українська 
Греко-Католицька Церква змушена була діяти у підпіллі, аж поки 
наприкінці 1980-х рр. не була відновлена її офіційна діяльність.

о. Мирослав ДУМИЧ,
доктор богослов’я 

За свідченнями ко-
місії у справах мирян 
УГКЦ, дане братство 
було засноване отця-
ми-редемптористами 
у першій половині ХХ 
століття в Західній 
Україні з метою по-
жвавлення духовно-
го життя мирян на 
парафіях. Дата за-
снування – 22 груд-
ня 1927 року в день 
Непорочного зачаття 
Пречистої Діви Марії. 
Головний наголос був 
поставлений на хрис-
тиянське вшанування 
Пречистої Діви Марії 
та її чудотворного об-
разу Божої Матері 
Неустанної Помочі, а 
також заохота до час-

того приймання святих тайн Сповіді та Причастя. На іконі 
на золотому тлі зображена ніжна стать Пречистої в темно-
синьому одязі з Божим Дитятком на руках, що поклало свої 
ручки у праву руку Матері, а по обох боках два Архангели 
зі знаряддями Христової муки. Оригінал цього зображення 
приписується авторству євангеліста Луки, перше століття 
християнської ери. Ікона дуже схожа на давні копії ікон під 
іменем Богородиця Одигітрія на Україні. Оригінал ікони Ма-
тері Божої Неустанної Помочі зберігається у Римі.

«Мати Неустанної Помочі, не оставляй нас!» – закликає 

до Богородиці над-
пис на старовинній 
іконі церкви Архи-
стратига Михаїла. 
Так молилися за 
своїх рідних наші 
прабатьки. Парафі-
яни храму можуть 
наочно утвердитися 
у глибокій вірі своїх 
предків та особли-
вому пошануванні 
ними Пречистої Діви 
Марії завдяки об-
разу, виставленому 
на чільному місці – 
біля іконостасу. Їхні 
традиції перейняло 
й сучасне покоління 
вірних. Як розповів 
отець Роман Гонча-
рик, члени братства 
вшановують ікону 
Пречистої Діви Неустанної Помочі, раз на місяць приступа-
ють до спільного Святого Причастя, здійснюють молебень 
або акафіст до Божої Матері, співають тропарі і кондаки в 
честь Божої Матері Неустанної Помочі. А оце на минулому 
тижні посвятили хоругву братства: на синьо-волошковому 
тлі – ікона Пречистої з Божим Дитятком на руках, яку оточу-
ють золотим німбом вишиті слова – назва братства.

Оксана СВИСТУН
Фото автора

Слідуючи заповітам предків
На парафії церкви Архистратига Михаїла сіл Долина і Шульганівка відновлено діяльність архибратства 

Божої Матері Неустанної Помочі. Цього року, на свято 
Благовіщення Пресвятої Богородиці, відбулося освячення хоругви братства. 

«Як є страждання, то і є воскресіння»
За такою назвою минулого четверга, у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, у РКБК ім. К.Рубчакової 
відбулася наукова конференція, приурочена 70-й річниці Львівського псевдособору, після якого фактично 

«обезголовлена» Греко-Католицька Церква змушена була діяти у підпіллі, священиків та вірних УГКЦ 
переслідували, ув’язнювали, висилали на каторгу.
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Агрокласика: кольори врожаю
Фірмовий знак ПАП «Дзвін» витриманий в 

зелено-жовтій барві. Поспитаєте, чому? Все 
гранично просто: адже то – кольори весня-
ного та жнивного лану, загалом, як на мене, 
– означення кольорів врожаю, що підсумовує 
клопітну низку хліборобської праці. Директор 
агропідприємства Василь Градовий деталізує, 
що така розкладка склалась власне в проце-
сі вироблення фірмового знака. Однак тепер 
відділки ПАП – чи то з гостинця, чи з полів-
ки – добре проглядаються ось такими корпо-
ративними кольорами. А ще сталось так, що 
вони «збіглися» з «джондірівськими» – чисто 
спонтанно, однак техніці власне цього відо-
мого бренду, John Deer, у «Дзвоні» помітно 
віддають перевагу – адже, приміром, всі трак-
тори там «джондірівські».

Техніки ж у господарстві щораз додаєть-
ся: ось і в часі недавніх відвідин нам випало 

почути про придбання п`яти потужних авто – 
MANів вантажопідйомністю в 40 тонн. А ще – 

потужної сівалки виключно для посіву кукуру-
дзи й соняшника бренду Challenger вартістю 
$ 140 тис., котра впродовж доби засіває 150 
гектарів площ. І ще однієї її ж «посестри» – сі-
валки нового покоління фірми Horsch із робо-
чої – шириною 9 метрів: та працює виключно у 
відділку с. Лосяч на Борщівщині. Такий підхід 

з позицій технології – задля того, аби зберег-
ти оптимальні строки, не прогавити важливу 

мить в часі, коли 
день рік годує. 

«Коли час ви-
магає, ресурси до-
рожчають, люди 
хочуть вищої зарп-
лати, орендодавці 
– вищої орендної 
плати, держава під-
німає податки, нам 
залишається так 
зорганізувати про-
цес, щоби отримати 
максимальну відда-
чу з гектара, – роз-
тлумачує наміри 
В.Градовий. – І в 
цім моменті строки 
посівів відіграють 
надзвичайно велику 
роль. Адже кожен 

день запізнення тягне за собою 10-15 центне-
рів втрати врожайності».

Грані досконалості в Звинячі
Поступ вперед і постійне удосконалення 

– то грані «почерку» і ПАП «Дзвін» загалом, 
і його директора Василя Градового зокрема. 
Коли б не втрапили сюди – неодмінно зна-
йдеться якась «родзинка». Ось і в часі остан-
ніх відвідин директор не проминув нагоди 
здійснити для журналістів хоча б побіжний 
екскурс щонайперше Звиняцьким відділком, 
де, здавалось би, вже й удосконалювати нема 
що. Проте…

Оті згадані вище MANи (точніше, один із 
них) ми й побачили на території тамтешньої 
тракторної. Принагідно п. Василь ще й комен-
тував: «Сьогодні зранку я підписав акт – ми 

завершили реконструкцію току 
в с. Лосяч Борщівського райо-
ну. Провадили його впродовж 
двох років: зробили дві сушар-
ки на дровах, поставили очисні 
машини і забезпечили заван-
таження на такі великі маши-
ни (показує на MANи – Авт.).  
Потім почали реконструкцію 
ось цього приміщення, бо воно 
вже досить старе і перебувало 
в аварійному стані (показує на 
одну з фермських будівель – 
Авт.). Думаю, за якихось два 
місяці й закінчимо – до літа. 
Приступаємо до реконструкції 
двох крайніх корівників, телят-
ників – перекриватимемо й 
робитимемо верхи. Надалі їх 

модернізуватимемо. Певно, років за два закін-
чимо цю ферму».

Виявляється, директорські плани спочатку 
передбачали ферму на тисячу дійних корів. 
Однак довелося йому враховувати загалом 
непросту ситуацію в державі щодо недооцін-
ки сільгосппродукції та непередбачливості 
подальшої долі землі. Через те й вирішено 
однозначно: буде в Звинячі ферма на 400 го-
лів дійних корів. Поки що, а далі час покаже. 
Прикро Василеві Степановичу через те, що 
аграрії на кшталт його – потужніші чи тро-
хи слабші – нецікаві для тих, хто «нагорі»: з 
їх «благословення» творяться холдинги, а ті 
сільгосппідприємства, котрі стоять ближче до 
людей, громадяться на взаємній довірі, поки 
що в загоні.

Тут же ми побачили, як пасуться-гріються до 
лагідного весняного сонечка, дістаючи моціон, 
нетелі, семінні телиці української червоно-ря-
бої голштинської породи. Поминули овочесхо-
вище – вже сортувалася картопля в очікуванні 
близького в часі висаджування бульб. Відтак 
побачили вже в робочому процесі дві потужні 
діжки-елеватор для тривалого зберігання зер-
на, що ще здалеку приязно сріблилися на сон-
ці, – власне їх монтаж спостерігали восени.

  
«Ось там, зліва, – вже Європа!»
Так напівжартома мовив наш фотокор, коли 

лиш долали шлях до «Дзвону» і зліва ви-
гулькнув в зелено-жовтих кольорах Ридоду-
бівський відділок господарства. Проте вже за 
якусь часинку пощастило таки переконатися 

в правильності знечів`я мовленого жарту. Бо 
директор «Дзвону» взяв та й показав нам не-
давно викінчений комплекс відділку. А там…

Наш супутник – начальник управління АПР 
РДА Іван Заболотний пригадав: «Мочари тут 
були колись…». ПАП викупило в селян ті паї 
і все збудувало з нуля. Майстерня й госпо-
дарський двір, споруди для очищення й су-
шіння зерна, заправка. Найперше, найбільше 

вражають умови праці, створені для 
людей. Приємно вражають. Мабуть, 
наразі годі й відшукати десь щось по-
дібне на фермі чи тракторній бригаді. 
Тут вже й «Дзвін» «перескочив» сам 
себе, ступивши на крок вперед щодо 
пропонованих умов праці на Звиняць-
кому відділку. Бо роздягалки й душо-
ві – немов у п`ятизірковому готелі, а 
їдальня з її кухнею, пекарнею, окре-
мими цехами (зокрема м`ясним), а ще 
підсобкою для дівчат-кухарів із праль-
ною машиною-автоматом, душем й 
роздягалкою задовольнила б прискі-
пливість самого «новоканалівського» 
ревізора. Художньо, зі смаком, навіть 
мозаїчно викладена ошатна плитка, 
найсучасніша сантехніка (завдяки 
старанням Василя Градового-молодшого, ко-
трий попрацював й за дизайнера) – все «пра-
цює» на щиру, відкриту повагу до людини-тру-
дівника. І як, скажіть, же їй внаслідок цього не 
підтягуватися навстріч своїм рівнем ставлен-
ня до роботи?

У Ридодубах ми познайомились з інжене-
ром відділку Романом Піцем (за словами ди-
ректора, він відповідає за всю 
техніку, котра тут має жити й 
працювати). А ще – з обліков-
цем Галиною Коринецькою, 
відповідальною за організацію 
праці (в її віданні й їдальня, і 
комора, і вага) та кухарем Наді-
єю Петрів (на знімку зліва вни-
зу). І – головним оператором та 
енергетиком відділку Степаном 
Гнатишиним (практично все 
електрообладнання він робив 
власноруч) – знімок вище. По-
чули від п. Градового втішне 
зізнання: знадобилося десять 
років, щоби до цього дійти. І 
сконцентроване в його устах 
типове побажання, щоб ще в 
державі був порядок, щоби ось такі господарі, 
як він, мали можливість виплачувати людям 
добру зарплату, то й ніхто би світами рабом 
не їхав…

«Люди – то найсуттєвіший фактор»
– Наступного року робитимемо щось поді-

бне вже в Лосячі, – розповідає Василь Степа-
нович. – Минулоріч скінчили в Звинячі в гара-
жах. Тут же все обійшлося десь порядку 800 
тис. грн. Гроші немалі, але, якщо підрахувати, 
які суми ми вкладаємо в техніку, то зроблене 
для людей не настільки й дороге. 

Директор вже вкотре з прикрістю повто-
рює: $ виріс втричі і всі засоби виробництва 
паралельно так само, а ось сільгосппродукція 
– лише на 30-40 відсотків. То як же компенсу-
вати затрати, в який спосіб? Лише врожайніс-
тю. Проте він далекий від думки, що Бог нам 
вдвічі більше вродить, щоби вийти на попере-
дній рівень.

У часі відвідин «Дзвону» нам випало з ди-
ректором навіть подискутувати. Бо він раз у 

раз повторював наскрізне: мовляв, у хлібо-
робській праці визначальний – фактор погоди, 
кліматичний. Принаймні, один з визначаль-
них. І десь так зумисне скромно замовчував 
інший, вже об`єктивний, а не суб`єктивний 
– власне старань, сумлінності людської пра-
ці. Закцентували на цьому й почули: «Фактор 
дисципліни, праці, технології – він є надзви-
чайно важливий, але це підвладне нам, на це 
маємо змогу впливати. А фактор природи – то 
знак запитання, зложивши на котрий і дисци-
пліну, й працю, і ресурси, все одно не впли-
неш». Наголошував: щороку, щоразу фактор 
природи і фактор цінової політики створюють 
для аграріїв екзамен на виживання. І ще зізна-
вся, що перший, підвладний, він і справді не 
афішує. Бо хіба може бути по-іншому? В цьо-
му теж є своя філософія. Що би не було, якого 
б рівня наявна техніка, проте коли не діятиме 
людський фактор, успіху нізащо не досягти. 
Задля цього й створюються відповідні умови 
праці – з повагою до людини-трудівника. «Їде-
мо полем, спостерігаємо рівень культури зем-
леробства, тобто рівень ставлення до землі, 
– коментував п. Градовий. – Має бути відпо-
відний рівень ставлення й до людей, найпер-
ше – турбота про їх комфорт».

Мали змогу ми угледіти це й уречевлено, 
коли в полі снував «джондірівський» комп-
лекс, засіваючи горох. Прочули від директора 
й головного агронома Івана Дрипки, що робота 
при сучасній техніці змінює на новий манер і 
сам стиль роботи механізаторів. А ще й додає 
їм ґонору: адже трактора тракторист по полю 
не веде вручну, а з поміччю gps-навігатора!

Принагідно ми поцікавились, чи змінилось 
бачення Василя Градового в часі його першої 
посівної кампанії в статусі депутата обласної 
ради – як господаря й господарника загалом? 
«Залишився в тій самій іпостасі – з тими ж 
проблемами, що існували завжди, – почули 
у відповідь. – Додалися лиш проблеми більш 

відповідальні – районного масштабу, окремих 
виборців, одне слово, клопоти тих, хто виявив 
мені довіру…».  

Не так давно ПАП «Дзвін» довірили частку 
своїх паїв й мешканці с. Угринь. Там, як зазна-
чив директор, підприємство має намір творити 
виробництво – свинокомплекс на колишньому 
відгодівельному. Однак значного розширення 
взятих в обробіток земель «Дзвін» не планує, 
бо те неодмінно тягне за собою нарощування 
техніки, значні матеріальні витрати, більше 
клопотів. Тож наразі «дзвонівський» курс – 
удосконалення існуючого виробництва: пози-
цій технології, збільшення урожайності. 

«Працювати на землі – то так, як господиня 
пече хліб: постійно перебуває в тривозі й очі-
куванні, – підсумовував насамкінець Василь 
Градовий. – І бути одержимим своєю місією – 
теж як вона».

Проте ж хліб – то святість і величина. Як і 
саме поняття хлібороба…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Стратегія господарства і господаря
Попереднє число районки вже вмістило репортаж з посівної на ланах одного з 

найпотужніших у районі ПАП «Дзвін». І найпомітніших новаторським підходом 
до агрогосподарювання – теж. Власне, втішні новації, зустрінуті в часі відвідин 

сільгосппідприємства з такою лункою назвою, й послужили підставою для ось цієї 
інформаційно-аналітичної публікації за тією ж адресою.



Операційний директор «МРІЯ Агрохолдинг» Віктор Кухарчук 
розповідає, що компанія уклала угоду на придбання цих тракто-
рів з одним із найбільших постачальників техніки – ТОВ «Торго-
вий дім «Агроальянс» – ще у грудні минулого року. Десять трак-
торів CASE IH Quadtrac 500 коштували «МРІЇ» 3,2 млн. доларів. 
Закупівлю здійснили частково на умовах лізингу терміном на 23 
місяці, майже половина суми за придбану техніку вже сплачена.

«Минулий рік видався для компанії доволі складним і став сво-
єрідним маркером – чи є майбутнє у «МРІЇ», чи ні. Весняна по-
сівна відбувалася майже за відсутності техніки і завдяки довірі 
партнерів. Лише влітку ми почали поновлювати лізингові угоди 
– спочатку з «ОТП Лізинг», потім із «Райффайзен Лізинг Аваль», 
– зауважив Віктор Кухарчук. – Завдяки поповненню робочого 
капіталу з боку кредиторів на 25 млн. дол. ми здійснили першу 
велику закупівлю техніки на суму 1,5 млн. дол. у липні 2015. Пре-
зентовані сьогодні трактори – це перша потужна інвестиція цього 

року. Ми маємо намір і далі за-
куповувати техніку».

 «Трактори Quadtrac унікаль-
ні у своєму класі, – продовжує 
думку п. Віктора продукт-мене-
джер по тракторах і причіпному 
обладнанню CASE IH Анатолій 
Мацюк. – Вперше такий трак-
тор із чотиригусеничною систе-
мою рушіїв представили у США 
в 1992 році, через чотири роки 
розпочалося серійне виробни-
цтво цієї техніки. Вона забезпе-
чує найбільш щадне викорис-
тання ґрунту. Трактор найменше 
його ущільнює, тобто мінімаль-
но руйнує структуру ґрунту». Він 
також додав, що крім сервісу та 
запчастин за потреби компанія 
пропонує «МРІЇ» технології, кон-
сультації, тренінги та навчання, 
аби трактори використовували-
ся найбільш ефективно.

Директор представництва 
«Торговий дім «Агроальянс» 
Віктор Черняк підмітив, що у 
випадку з «МРІЄЮ» компанія 

стала не лише постачальником тракторів, а й фінансовим парт-
нером, надавши лізингову програму для реалізації контракту. 

До слова, «МРІЯ» офіційно вважається власником найчисель-
нішого за кількістю тракторного парку серії Quadtrac в Європі. 
Цей факт відтепер засвідчуватиме відповідна відзнака.

Тим часом, «МРІЯ» обіцяє, що придбаний десяток сучасних 
тракторів стане поштовхом для впровадження інших новинок у 
компанії, адже вона має намір і надалі поповнювати парк сіль-
ськогосподарської техніки. Зокрема, хочуть інвестувати в само-
хідні обприскувачі, сівалки та ґрунтооброблювану техніку – за-
галом майже 10 млн. доларів у 2016 році. Як підмітив Віктор 
Кухарчук, усе задля того, аби «покрити» всю землю необхідною 
технікою.

Прес-служба агрохолдингу «МРІЯ»

20 квітня. Тривалість дня – 14.07. Схід – 5.54. Захід – 20.01.  Іменини святкують Данило, Юрій
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Техніка сучасності

Агросектор

Сьогодні, в умовах економічної неста-
більності, аграрний бізнес залишається 
головним генератором соціального роз-
витку сільських територій, роботодавцем 
та поповнювачем місцевих і державного 
бюджетів. Разом із цим не всі представ-
ники сільськогосподарського сектора 
здатні залишатися публічними, працю-
вати в межах чинного законодавства та 
прозоро звітувати про свою діяльність 
в розрізі сплати податків, офіційної за-
йнятості, систематичних інвестицій в 
соціальну сферу та власні виробничі по-
тужності. 

Агропідприємства компанії Кернел, що 
є найбільшими платниками податків у 
регіонах своєї діяльності, завжди відпо-
відально ставляться до інформування 
населення щодо вказаних питань. Саме 
за це з лютого 2016 року компанію Кер-
нел визнано найпрозорішою компанією 
агропромислового комплексу України за 
рівнем доступності її звітності про фінан-
сову та соціальну діяльність суспільству. 

Наведемо статистику того, як і в яко-
му обсязі сплачує податки підприємство 
«Агрополіс», що входить до складу Кер-
нел та орендує понад 13 тис. га землі у 
Борщівському, Чортківському, Заліщиць-
кому, Бучацькому районах Тернопільщи-
ни.

За офіційною інформацією, за річний 
період часу це кернелівське підприєм-
ство сплатило понад 15 млн. 600 тис. 
грн. податкових відрахувань до бюджетів 
усіх рівнів, що є високим показником для 

сучасного агробізнесу.
Зокрема, до місцевих бюджетів (ра-

йонних та сільських) аграріями сплачено 
понад 9 млн. 350 тис. грн., до державної 
скарбниці – понад 6 млн. 250 тис. грн.  
Зазначимо, що до місцевих бюджетів 
сплачується податок із орендної плати за 
земельні паї, із заробітної плати праців-
ників, єдиний податок 4-ї групи (з кількос-
ті оброблювальної землі), екологічний 
податок, податок за надрокористування 
тощо. До державного бюджету направля-

ються податкові кошти підприємств – зі 
встановленого урядом військового збору 
та єдиний соціальний внесок.

Згідно з обсягами виробничих потуж-
ностей у сільських радах підопічних ра-
йонів Тернопільщини компанія сплатила  
відповідні податкові зобов`язання, що 
використовувалися для потреб громад, 
утримання установ соціальної сфери 
тощо.

До слова, окрім сплати податків у 2015 
році «Агрополіс» (Кернел) виконав усі со-

ціальні зобов`язання перед громадами 
підопічних сіл вказаних районів, інвесту-
вавши в покращення благоустрою та інф-
раструктури понад півмільйона гривень. 
Водночас представники компанії наго-
лошують, що й надалі працюватимуть 
дотримуючись принципів соціальної 
відповідальності, роблячи свій вагомий  
внесок у розвиток і процвітання підопіч-
них територій та всієї України.

Довідка:
Кернел – найбільший виробник і по-

стачальник сільськогосподарської про-
дукції з регіону Чорноморського басейну 
на світові ринки. Вертикально-інтегро-
вана структура компанії будується на 
тісно пов’язаних між собою бізнес-сег-
ментах: виробництво, експорт і вну-
трішні продажі соняшникової олії; висо-
котехнологічне рослинництво; експорт 
зернових культур; надання послуг із 
зберігання та перевалки зерна на еле-
ваторах і портових терміналах. Кер-
нел щорічно підтверджує незаперечне 
лідерство за всіма напрямками діяль-
ності в регіонах присутності і світових 
рейтингах. З 2007 року акції компанії 
торгуються на Варшавській фондовій 
біржі. У 2011 році IPO Кернел було ви-
знано кращим у країнах Центральної та 
Східної Європи за всю історію біржі. У 
2015 році Кернел – краща іноземна ком-
панія серед країн Центральної та Схід-
ної Європи за результатами конкурсу 
CEE CAPITAL MARKETS AWARDS. Ак-
ціонери компанії – європейські інститу-
ційні інвестори та пенсійні фонди.

Прес-служба компанії Кернел

Працюємо прозоро!
У 2015 році підприємство «Агрополіс» компанії Кернел сплатило понад 15 млн. 600 тис. грн. податків

На полях агрохолдингу «МРІЯ» 
запрацювали сучасні трактори, 

які найменше руйнують ґрунт
Нещодавно технічний парк агрохолдингу «МРІЯ» поповнився сучасними й високотехнологічними новинками – 

десятьма тракторами CASE IH Quadtrac 500. Вони вже працюють на полях компанії.

Посівна-2016

На цьому акцентував, аналізуючи хід посівної 
кампанії в районі, начальник управління 

агропромислового розвитку РДА Іван Заболотний.

Натепер практично в 
усіх агропромислових 
підприємствах вже за-
вершено посів цукро-
вих буряків (до цього 
– ранніх ярих зернових). 
Цьогоріч площі під май-
бутню цукросировину 
збільшено на 889 гекта-
рів (сумарно – 1729 га). 
Завершується й посів 

соняшника. Цікаво, що ця особливо теплолюбива і начебто не 
зовсім властива нашим краям культура порівняно донедавна на 
Чортківщині й не культивувалася зовсім, відтак засівалося десь 
до 200-300 гектарів. Нині ж господарства сіють аж до 5 тисяч 
гектарів площ. І зумовлено це двома найпомітнішими фактора-
ми: як значними кліматичними змінами, так і появою ціни.

Нині триває посів сої та кукурудзи. Іван Ярославович при-
нагідно вдається до порівняння: ще донедавна ці культури 
зазвичай сіяли на початку травня. Та нині все змінилося – 
завдяки значному потеплінню хлібороби «отримали» майже 
три тижні сприятливих для вегетації культур днів (якщо ра-
ніше агрономічна весна започатковувалась 15-20 квітня, то 
тепер – 20 березня), що й внесло зміни в структуру посівних 
площ. Вже посаджена картопля, посіяно й посаджено части-
ну овочів. Під кінець квітня – на початку травня сіятиметься 
гречка. Отож, до Великодня посівна-2016 практично фінішує.

Не обминув головний аграрій району в своєму стислому 
аналізі й стану озимини. Натепер озимі культури досягли від-
повідної фази розвитку, через що, після дво-, а то й трира-
зового підживлення, й провадиться їх захист від бур`янів та 
хвороб. Не зміг не поцінувати і щедротний понеділковий дощ 
– так і мовив: «То мільйони впали з неба!». Хоча не всі площі 
в районі скроплені такою благодаттю: приміром, на пробіж-
нянській зоні дощу майже не було. Та й загалом, за словами 
І.Заболотного, дощів навесні забагато не буває, а нині й по-
готів. Адже впродовж зими цілих 30 відсотків до норми опадів 
не було компенсовано. Чи ж надолужить це квітень? Поба-
чимо.

Записала Анна БЛАЖЕНКО
Фото  Ореста ЛИЖЕЧКИ

До Великодня 
буде «квітка»



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 00.55 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.05 Д/ф «Сiон на рiчцi Шпреє» 
10.35 Д/с «Вiзит до Кореї» 
11.50 Чоловiчий клуб. Спорт 
13.45 Хто в домi господар? 
14.15 Суспiльний унiверситет 
14.55 Х/ф «Нескорений» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Word on the street 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
22.45 З перших вуст 
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-9» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами-4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами-6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-3» 
20.30 «ЧистоNEWS-2016» 
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль-2» 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
06.10, 11.50, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Жiноча 
iнтуїцiя» (1) 
13.10 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.20 «Чекай на мене» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Гречанка» (1) 
23.45 Т/с «Дурна кров» (2) 

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 «Азбука смаку» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.15 «Загубленi у часi» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Лесь Курбас. 
Дорога до слави» 
17.30 «Вiнтаж» 
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» 
21.45 «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 
07.40 Програма 
«Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 

№ 15 (8563), 15 квітня 2016 року

Програма телепередач8

21 квітня. Тривалість дня – 14.11. Схід – 5.52. Захід – 20.03. Іменини святкує Нифонт
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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, 23.25 Золотий гусак 
09.20, 18.55 Про головне 
10.00 ДебатиPRO 
11.35 РЕ:ФОРМА 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Мультфiльм 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Х/ф «Атентат. Осiннє 
вбивство в Мюнхенi» 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Книга ua 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
22.50 З перших вуст 
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-9» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами-4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами-6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-3» 
20.30 «ЧистоNEWS-2016» 
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль-2» 
22.00 «Мiняю жiнку-11» 
00.00 Х/ф «Як вийти 
замiж за мiльйонера-2» 
 

ІНТЕР
06.10, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Гречанка» (1) 
13.35 «Судовi справи» 
14.20, 16.15 
«Сiмейний 
суд» 
16.40 «Судіть самі» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.45 Т/с «Дурна кров» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Дива 
цивiлiзацiї» 
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» 
17.30 «ПрофStyle» 
17.45 «Mortimer. Inglish 
Club» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
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 
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 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 

12.35 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
13.00 Концерт 
Фiла Коллiнза 
14.00 Х/ф «Живий» 
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 «Зло» (2) 

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Антизомбi 
11.45 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «V» означає 
вендета» (2) 
16.10, 22.20 Т/с 
«На трьох» (2) 
17.20, 21.25 Т/с «На 
трьох-2» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний 
фронт 
23.20 Х/ф «Максимальний 
ризик» (2) 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40 «Зiркове життя» 
10.35 «Битва 
екстрасенсiв-13» 
12.40 «МастерШеф-3» 
18.00, 22.00 
«Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «МастерШеф. 
Дiти-5» 
00.50 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 18.00 Абзац! 
05.55, 07.15 Kids Time 
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.17 Т/с «Друзi» 
10.00, 22.00 Київ 
вдень i вночi 
11.00 Стажисти 
12.25 Т/с «Саша-Таня» (2) 
16.50, 19.00, 19.55 
Хто зверху 
23.00 Х/ф «Крокодил 
Дандi» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 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, 21.00 Т/с 
«Вiкно життя» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.35, 15.45, 02.10 
«Облом.UA.» 
08.10, 21.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00, 01.15 Д/п «Знищенi 
за мить» 
10.15, 00.20 Д/п «Сучаснi 
снайпери» 4 
11.10 Х/ф «Пильне око» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55 Т/с «Загублений свiт» 
17.00 «Вiдеобiмба-2» 
18.00 «Вiдеобiмба» 
18.55 Кубок України з 
футболу «Днiпро» - «Зоря» 
21.20 Х/ф «Загiн 
порятунку» (2) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 00.55 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.50 Про головне 
10.40 Вiкно в Америку 
11.30 Вiйна i мир 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
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, 01.20 Новини. Свiт 
19.15 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Prime time з 
Мирославою Гонгадзе 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.30 З країни в Україну 
22.50 З перших вуст 
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 «Мiняю жiнку-9» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами-4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами-6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-3» 
20.30 «ЧистоNEWS-2016» 
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль-2» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу-2016» 

ІНТЕР
06.10, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Гречанка» (1) 
13.35 «Судовi справи» 
14.20, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Судіть самі» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.45 Т/с «Дурна кров» (2) 

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» 
17.00 «Козацька звитяга» 
17.35 Д/ф « Персона грата. 
Iван Фундуклей» 
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 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.00 Концерт Фiла Коллiнза 
14.00 Х/ф «Великий дуб» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 

09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Європа у фокусi 
12.40 Програма «Слiдства. iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Якi ж ми були молодi» 
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 «Демократичний 
терорист» (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 
12.05, 13.10 Дивитись усiм! 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.20 Х/ф 
«Суперфорсаж!» (2) 
16.45 Х/ф «Загублений 
свiт» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Патрульнi. 
Цiлодобово 
21.25 Т/с «На трьох-2» (2) 
22.20 Свобода слова 
00.55 Х/ф «Iнший свiт. 
Пробудження» (3) 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Зiркове життя» 
09.35 Х/ф «Донька» (2) 
11.15 Х/ф «Службовий 
роман» (1) 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi 9» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
10.05 Х/ф «Керування 
гнiвом» (2) 
12.10 Х/ф «DOA: Живим 
або мертвим» (2) 
14.00 Хто зверху 
18.00 Абзац! 
19.00 Дешево i сердито 
20.10 Ревiзор 
23.15 Страстi за ревiзором 

ТРК «УКРАїНА»
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 «Занадто 
гарна дружина» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Вiкно життя» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «12 мавп» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.20 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
06.50 «Вайпаут» 
08.40, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
09.00 «Українськi 
сенсацiї» 
10.00, 16.00 Д/п «Помста 
природи» 
11.00, 02.30 «Облом.UA.» 
11.35 «Вiдеобiмба» 
12.50 «Top Gear» 
14.05 Х/ф «Вогняна 
пастка» (2) 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком 
таємно» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
21.15 Х/ф «Втеча» (2) 
00.20 Х/ф «Залiзний 
кулак» (3) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30 Авто перевiрено 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.05 Д/ф «Боротьба 
албанських жiнок за 
майбутнє» 
11.00 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
11.30 Д/ф «Амнiстiя» iз 
циклу «Слiдами революцiї» 
12.30 Prime time з 
Мирославою Гонгадзе 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Мультфiльм 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.55 Фольк-music 
16.00 Путiвник прочанина 
16.15 Подорожнi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.40 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Пiдсумки 
00.55 На слуху 

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-9» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами-4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами-6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «ЧистоNEWS-2016» 
21.00 Т/с «Останнiй 
москаль-2» 
22.00 «На ножах-2» 
00.00 Х/ф «Як вийти замiж 
за мiльйонера-2» 

ІНТЕР
06.10, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Гречанка» (1) 
13.35 «Судовi справи» 
14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
16.40 «Судіть самі» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.45 Т/с «Дурна кров» (2) 

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» 
15.15 «Вiнтаж» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 Д/ф «Юрiй 
Рибчинський. Музика слiв» 
17.45 «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» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
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 «1200» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Мовчи в 
ганчiрочку» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Антизомбi 
12.05, 13.20 Т/с «Вiддiл 
44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Корупцiонер» (2) 
16.10, 22.20 Т/с «На трьох» (2) 
17.20, 21.25 Т/с «На 
трьох-2» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
23.20 Х/ф «V» означає 
вендета» (2) 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде добре!» 
09.00 «Битва екстрасенсiв-13» 
11.05 «МастерШеф-2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 18.00 Абзац! 
05.55, 07.10 Kids Time 
05.57 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.15 Т/с «Друзi» 
10.00, 22.00 Київ 
вдень i вночi 
11.00 Стажисти 
12.10 Т/с «Щасливi разом» 
17.00, 19.00, 20.00 Вiд 
пацанки до панянки 
23.00 Х/ф «Темний свiт: 
Рiвновага» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 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, 21.00 Т/с 
«Вiкно життя» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.35, 15.45, 02.10 
«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 «Сучаснi 
снайпери» 
11.10 Х/ф «Земний 
апокалiпсис» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Загублений 
свiт» 
17.00 «Вiдеобiмба-2» 
18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
21.20 Х/ф 
«Загнаний» (2)



№ 15 (8563), 15 квітня 2016 року

Гороскоп 9
четвер 23 квітня, субота 24 квітня, неділя22 квітня, п`ятниця

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
08.40, 23.50 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.05 Д/ф «Рiза» 
10.40 Д/с «Вiзит до Кореї» 
11.30 Чоловiчий клуб 
12.00 Вересень 
12.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.50 Мультфiльм 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.40 Театральнi сезони 
15.30 Вiра. Надiя. Любов 
16.25 Гра долi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Д/ф «Нью-Йоркський 
вокзал Гранд Сентрал» 
20.30 План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Люструвати не 
можна залишити 
22.10 Перша студiя 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 
«Мiняю жiнку» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами-4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами-6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-3» 
20.20 «Розсмiши комiка. 
Дiти» 
22.15 «Свiтське життя» 
23.15 Х/ф «Операцiя 
«Валькiрiя» 

ІНТЕР
06.10, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Гречанка» (1) 
13.35 «Судовi справи» 
14.20, 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 «Кохати не 
можна забути» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорож гурмана» 
10.35 «Козацька звитяга» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Думки вголос» 
14.00 «Що робити?» 
15.15 «Тема дня» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.40 «Український музей 
декоративного мистецтва» 
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 «Дитячий будинок» 
17.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Загублений в 
Сибiру» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 20.20 Антизомбi 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
14.05 Х/ф «Встигнути за 30 
хвилин» (2) 
16.10 Т/с «На трьох» (2) 
17.20 Т/с «На трьох-2» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Дизель-шоу 
23.15 Х/ф «Точка обстрiлу» (2) 

СТБ
05.50, 18.30, 00.20 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
07.05 «Зiркове життя» 
08.55 Х/ф «У Бога свої плани» (1) 
10.50 Х/ф «П’ята група кровi» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 «Холостяк-6» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.07 Т/с «Друзi» 
09.55, 22.00 Київ 
вдень i вночi 
10.55 Хто зверху 
13.00 Половинки 
18.00 Абзац! 
19.00 Аферисти в мережах 
20.00 Х/ф «Джек - 
пiдкорювач велетнiв» (2) 
23.00 Суперiнтуїцiя 
00.50 Проект Любов 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 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 «Вiкно життя» 
16.00 Х/ф «Шлях до серця 
чоловiка» (2) 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Х/ф «Чужi дiти» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
07.35, 15.45 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста природи» 
09.20 Д/п «Загубленi свiти. 
Афiни - супермiсто античностi» 
10.15 Д/п «Вiйськовi технологiї» 
11.10 Х/ф «Цiль номер один» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55 Т/с «Загублений свiт» 
17.00 «Вiдеобiмба-2» 
18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 Х/ф 
«Винищувачi» (2) 
21.15 Х/ф «Вiдплата» (2) 
23.35 Х/ф «Письменник-
привид» (2) 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
08.35 Золотий гусак 
09.15 Word on the street 
09.40 Мистецький пульс 
Америки 
10.10 Хто в домi господар? 
10.40 Хочу бути 
11.00 Школа Мерi Поппiнс 
11.45 М/с «Казки 
Андерсена. Сучасне 
прочитання» 
13.35 Концертна програма 
«Пiсня України» О.Злотник 
15.50 Чоловiчий клуб 
16.25 Д/с «Розкриття 
Америки» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.30 Дорога до Рiо-2016 
21.55 Переселенцi 
22.20 Альтернативна 
музика 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
06.05 «Свiтське життя» 
07.05, 19.30 ТСН
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 Т/с «Останнiй 
москаль-2» 
14.10 «Голос країни-6» 
16.40 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка-7» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Лiга смiху-2» 
23.20 «Розсмiши комiка. Дiти» 

ІНТЕР
06.10 «Чекай на мене» 
08.30, 20.00, 02.40 
«Подробицi» 
09.30 Х/ф «Дiвчина без 
адреси» (1) 
11.20 Х/ф «Доярка з 
Хацапетiвки-2» (1) 
15.00 Х/ф «Кохати не 
можна забути» (1) 
17.00 Т/с «Дурна кров» (2) 
20.30 «Концерт Олега 
Винника» 
23.00 «Великий бокс. Бiй 
за участю Д. Беринчика i 
О. Малиновського» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Моя колиска» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Абетка здоров’я» 
15.30 «Слiд» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.30 «Свiтлиця» 
18.00 «Учнiвський щоденник» 
18.30 «У пошуках легенд» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 
«Панорама подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «Азбука смаку» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Живiть у радостi» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма «Євромакс» 
10.00 Програма «Слiдства. iнфо» 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 
11.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30 Х/ф «Крихiтка Джиммi» 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Молодший пiлот» 
16.30 Дiм книги 

17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30, 02.30 Програма 
«Музичнi делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 «Музика крiзь 
столiття», В.А.Моцарт 
22.10 Х/ф «Рука, що 
гойдає колиску» (2) 

ICTV
08.30 Х/ф «Встигнути 
за 30 хвилин» (2) 
10.05, 16.50 Lабiринт. 
Мiстика поруч 
11.05 Секретний фронт 
12.00 Антизомбi 
12.45 Факти. День 
13.10 Громадянська оборона 
14.10 Iнсайдер 
15.05 Х/ф «Точка обстрiлу» (2) 
17.45 Перший раз за 
кордоном 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Код Да Вiнчi» (2) 
22.55 Х/ф «Аполло 13» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 21.25, 23.10 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
12.05 «Холостяк-6» 
14.50 «МастерШеф. Дiти-5» 
19.00 «Україна має талант! Дiти» 
22.15 «Україна має 
талант! Дiти. Пiдсумки 
голосування» 
00.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.05 Дешево i сердито 
08.15 Ревiзор 
11.20 Страстi за ревiзором 
14.00 Вiд пацанки до панянки 
16.00 Х/ф «Все або нiчого» (2) 
18.10 Х/ф «Людина-павук: 
Ворог у вiдбиттi» 
21.00 Х/ф «Новий людина-
павук» (2) 
23.25 Х/ф «Суддя Дредд» (3) 

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 «Чужi дiти» 
12.50, 15.20 Т/с «Життя 
розсудить» 
17.00, 19.40 Т/с «Чорну 
квiтку» (2) 
21.30 Т/с «Другий шанс « (2) 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
09.00 «Облом.UA» 
10.00 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 Д/п «Королi рингу. Постол» 
13.50 23 тур Чемпiонату України з 
футболу «Карпати» - «Говерла» 
16.00 Бокс: Василь Ломаченко 
(Україна) - Гамальєр Родрiгес 
(Пуерто-Рiко) 
16.55 Бокс: Флойд Мейвезер 
(США)- Меннi Пакьяо (Фiлiппiни) 
18.05 Бокс: Геннадій Головкiн 
(Казахстан) - Девiд Лем`є (Канада) 
19.20 23 тур Чемпiонату України 
з футболу «Чорноморець» - 
«Шахтар» 
21.20 «Золотий свисток» 
22.20 Х/ф «Балiстика: Екс 
проти Сiвер» (2) 
00.10 Х/ф «Письменник-привид» (2) 
05.00 Бокс. Чемпiонськi бої за 
версiями WBA, WBC i IBF: Геннадiй 
Головкiн (Казахстан) - Домiнiк 
Вейд (США), Роман Гонсалес 
(Нiкарагуа) - Маквiльямс Арройо 
(Пуерто-Рiко) 

УТ-1
08.45 Авто перевiрено 
09.20 Гра долi 
09.50 Мистецькi iсторiї 
10.50 Твiй дiм 
11.25 Х/ф «Нескорений» 
13.35 Театральнi сезони. 
Спецвипуск 
14.25 Фольк-music 
15.55 Баскетбол. Чемпiонат 
України. Матч за третє мiсце 
17.50 Дорога до Рiо-2016 
18.25 Чоловiчий клуб. Спорт 
19.45 Д/ф «Будiвництво 
автостради на Алясцi» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
22.55 Програма передач 
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 «Свiт навиворiт-5: 
Iндонезiя» 
12.30, 13.50 «Свiт 
навиворiт-6» 
14.45 «На ножах-2» 
16.00 «Чотири весiлля-4» 
17.10 Х/ф «Операцiя 
«Валькiрiя» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни-6» 
23.15 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
06.10 «Великий бокс. Бiй 
за участю Д. Беринчика i 
О. Малиновського» 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг» 
12.00 Т/с «Доярка 
з Хацапетiвки-2» (1) 
15.25 «Концерт Олега Винника» 
18.00, 21.30 Т/с «Дурна кров» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.30 Д/ф «Володимир 
Висоцький i Марина Владi. 
Останнiй поцiлунок» 
23.35 Х/ф «Двiчi в одну рiку» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «Спортивнi меридiани» 
11.50 «У пошуках легенд» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «Азбука смаку» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Як це?» 
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» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 

TV-4
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
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. 
«Молодший пiлот» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 

календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
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 «Загублений свiт» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.10 Дивитись усiм! 
10.05 Без гальм 
10.40 М i Ж 
11.05 Труба мiстера Сосиски 
12.00 Перший раз за кордоном 
12.45 Факти. День 
13.10 Х/ф «Аполло 13» (2) 
15.55 Х/ф «Код да Вiнчi» (2) 
18.45 Факти тижня 
20.30 Х/ф «Ангели i 
демони» 
23.10 Х/ф «Вигнанець» 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.35 «Караоке на Майданi» 
11.35 «Україна має талант! 
Дiти» 
15.00, 23.10 «Я соромлюсь 
свого тiла-3» 
17.00, 00.35 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
21.55 «Детектор брехнi-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.02 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
12.30 Х/ф «Людина-павук: 
Ворог у вiдбиттi» 
15.30 Х/ф «Нова Людина-
павук» (2) 
17.50 Х/ф «Повернення 
Супермена» (2) 
21.00 Х/ф 
«Ультраамериканцi» (2) 
22.50 Х/ф «Роллербол» (3) 
00.50 Х/ф «Суддя Дредд» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00 Подiї 
07.50 Агенти 
справедливостi 
08.50 Т/с «Другий шанс» (2) 
12.40 Т/с «Чорна квiтка» (2) 
16.20, 20.00 Т/с «А снiг 
кружляє...» (2) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
21.10 Т/с «Життя розсудить» 
01.00 Х/ф «Шлях до серця 
чоловiка» (2) 

2+2
06.00, 09.00, 00.20 Чемпiонський 
бiй за версiями WBA, WBC i IBF: 
Геннадiй Головкiн (Казахстан) - 
Домiнiк Вейд (США) 
07.10 Бокс: Василь Ломаченко 
(Україна) - Гамальєр Родрiгес 
(Пуерто-Рiко) 
08.20 Д/п «Королi рингу. Постол» 
08.50 Бокс: Флойд 
Мейвезер (США)- Меннi 
Пакьяо (Фiлiппiни) 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 Х/ф «Цiль номер 
один» (2) 
17.00 Х/ф «Тунель» (2) 
19.20 23 тур Чемпiонату 
України з футболу 
«Динамо» - «Ворскла» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 «Золотий свисток» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваша рішучість і енер-

гійність стануть запорукою 
успіху. Саме час зайнятися 
здійсненням задуманого. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви відчуєте силу, що до-

зволить вам взятися за 
справи, які раніше виклика-
ли непевність. Будьте това-
риськими, розкріпаченими в 
будь-якій ситуації. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Подбайте про своє майбут-

нє. Чим більше зусиль ви при-
кладете, тим більше грошей 
заробите і зможете порадува-
ти себе та своїх близьких. 

РАК (22.06-23.07)
Ви відчуєте приплив сил і 

почуватиметеся в прекрасній 
формі, однак зваблюватися не 
варто. Гори перевернути вам 
поки що не вдасться. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Постарайтеся вчасно зу-

пинитися, тільки тоді у вас 
з’являться всі шанси на успіх. 
Ви можете реалізувати свої 
задуми, але для цього буде 
потрібно багато терпіння, пра-
цездатності та витримки. 

ДІВА (24.08-23.09)
Впевненість у своїх силах 

відкриє вам багато дверей 
і забезпечить успіх. Покра-

щаться відносини з колегами і 
начальством, що досить пози-
тивно позначиться на вашому 
кар’єрному рості. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Імовірний успіх у починан-

нях, пов’язаних з кар’єрним 
ростом. Щоб не впустити при-
ємний і довгоочікуваний мо-
мент, вам не слід втрачати 
часу дарма, проявіть макси-
мум працездатності. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Необхідні рішучі дії та 

позитивне налаштування. 
Тоді ви легко дійдете до 
поставленої мети. Період 
випробувань закінчується, 
починається час перемог. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Будьте завбачливі, навіть 

одне необережне слово може 
обернутися проти вас. Не за-
бувайте, що при прийнятті 

яких би не було рішень, досить 
корисно їх спочатку ретельно 
обмірковувати. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Свої думки іноді краще 

залишити при собі, якщо не 
хочете зіпсувати відноси-
ни. На роботі покажіть себе 
спокійною і врівноваженою 
людиною, яка не дратується 
через дрібниці, але й не до-
зволяє сідати собі на шию. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Поступово зросте ваш автори-

тет і заробіток, тому за цю сферу 
переживати не варто. Намагайте-
ся перебувати в центрі подій.

РИБИ (20.02-20.03)
Життя битиме ключем, хоча 

багато планів доведеться у коре-
ні переглянути і змінити. Не ки-
дайте слів на вітер, підкріплюйте 
їх справами, інакше ризикуєте 
підірвати свій авторитет. 

21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Один 
божевiльний день» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Антизомбi 
12.15, 13.10 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «Максимальний 
ризик» (2) 
16.10, 22.20 Т/с «На трьох» (2) 
17.20, 21.25 Т/с «На 
трьох-2» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.20 Х/ф «У пеклi» (2) 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде добре!» 
08.40 «Зiркове життя» 
10.35 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей» 
13.20 «МастерШеф-3» 
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
05.05, 18.00 Абзац! 
06.00, 07.20 Kids Time 
06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.22 Т/с «Друзi» 
10.05, 22.00 Київ вдень 
i вночi 
11.05 Стажисти 
12.30 Т/с «Щасливi разом» 
17.45, 19.00, 20.10 
Суперiнтуїцiя 
23.00 Х/ф «Крокодил 
Дандi-2» (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, 21.00 Т/с 
«Вiкно життя» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.35, 15.45, 02.10 
«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 «Загубленi 
свiти. Супермiсто 
Гiтлера» 
10.15, 00.20 Д/п 
«Вiйськовi технологiї» 
11.10 Х/ф «Пильне 
око» 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Загублений 
свiт» 
17.00 «Вiдеобiмба-2» 
18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
21.20 Х/ф 
«Винищувачi» (2) 
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Пост здоров`я

За даними Головного управління Держсанепід-
служби в Тернопільській області щороку в області 
зростає кількість звернень громадян із приводу 
укусів кліщами: з поодиноких випадків у 2005 р. і 
до 1313 – у 2015-му, в поточному році перші укуси 
вже зареєстровано в третій декаді лютого. 

Сезонна активність кліщів має дві різко ви-
ражені вершини з максимумом у квітні-червні 
і восени (вересень). Іксодові кліщі майже на 
всій території області довго зберігають актив-
ність, здебільшого до третьої декади листо-
пада. Найбільша кількість нападів кліщів на 
людей реєструється впродовж квітня-вересня.

Упродовж 2015 р. у Тернопільській області 
санепідслужбою методом мікроскопії на інфі-
кованість бореліями досліджено 725 іксодових 
кліщів, позитивних знахідок – 119 (16,4 відсо-
тка), з них, знятих з людей, – 276, позитивних 
знахідок – 83 (28 відсотків).

Улюбленими місцями перебування кліщів 
є вологі мішані ліси та узлісся з високим тра-
востоєм. Але все частіше ці павукоподібні па-
разити виявляються в лісопаркових зонах, на 
узбіччях доріг, уздовж тваринних і людських 
стежок, у місцях масового гніздування птахів. 
Інфікування відбувається при укусі кліща, хоча 
не виключається можливість передачі інфек-

ції при попаданні виділень кліща на шкіру, з 
подальшим їх втиранням при розчухах. Най-
частіше комаха присмоктується в ділянці шиї, 
грудної клітини, пахвово-пахвинних складках.

Укуси кліщів загрожують такими хворобами, 
як іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лай-
ма), кліщовий вірусний енцефаліт і марсель-
ська гарячка. Актуальною проблемою для 
нашої області є хвороба Лайма. Підступність 
Лайм-бореліозу полягає в тому, що наслідки 
хвороби можуть проявитися через місяці, а то 
й роки після інфікування. 

Першими ознаками хвороби є прояви за-
гальної інтоксикації: головний біль, озноб, 
лихоманка. На місці присмоктування кліща 
з’являється ерітема (червона пляма), яка по-
ступово збільшується по периферії, досягаю-
чи розмірів 5-10 см, іноді до 60 см і більше. 
Ерітема зазвичай гаряча на дотик, часто су-
проводжується свербінням і печією, форма її 
округла або овальна, рідше – неправильна. 
Навіть без лікування ерітема щезає через 2-6 
тижнів, а може зберігатися тривалий час (мі-
сяці). 

Наступний період хвороби характеризу-
ється виникненням неврологічних сиптомів, 
які супроводжуються болем, онімінням, по-

колюванням, відчуттям повзання мурашок на 
окремих ділянках тіла. Пізніше відбувається 
ураження суглобів. Артрити, як правило, заго-
стрюються протягом декількох років і набува-
ють хронічного перебігу з деструкцією кісток і 
хрящів, що нерідко завершується інвалідізаці-
єю людини. Тому поява ерітеми є своєрідним 
маркером (ознакою) та пересторогою до не-
гайного початку лікувального процесу.

Але всім відомо, що хворобу легше по-
передити, ніж лікувати. Лікарі-епідеміологи, 
інфекціоністи, дерматологи радять наступне. 
При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, 
рекомендується одягатися в світлий, з до-
вгими рукавами одяг, який щільно прилягає 
до тіла, щоб було легше помітити повзаючих 
кліщів. Голову слід покривати головним убо-
ром. Проводити само- та взаємоогляди. Вдо-
ма слід одразу змінити одяг, білизну, ретельно 
їх оглянути, випрати та випрасувати. Не мож-
на залишати цей одяг біля ліжка чи спати в 
ньому. Витрушування одягу не позбавляє від 
кліщів. Також необхідно обстежити своїх до-
машніх тварин на предмет кліщів. Якщо вас 
все ж таки вкусив кліщ, необхідно звернутись 
до територіальної поліклініки до лікаря-інфек-
ціоніста, дерматолога або травмпункту для 

його видалення. 
За відсутності такої можливості видалення 

проводять самостійно: слід змастити кліща 
олією (не заливати, щоб не відригнув кров в 
ранку), повільно видаляти разом з хоботком, 
розхитуючи кліща з боку в бік пальцями, об-
горнутими марлевою серветкою, пінцетом чи 
петлею з нитки, яку слід закріпити між хобот-
ком кліща та шкірою людини.

Після видалення кліща місце присмокту-
вання змастити 3-відсотковим розчином йоду, 
спиртом або одеколоном. Якщо хоботок за-
лишився в ранці, його видаляють стерильною 
голкою. Після видалення слід ретельно вими-
ти руки з милом. У жодному випадку не можна 
викидати кліщів, адже після кровосмоктання 
самка кліща зможе дати покоління (до 2000 
екземплярів) на тій території, де її викинули. 
Кліща, знятого з потерпілого (бажано живого), 
необхідно доставити до лабораторії особли-
во небезпечних інфекцій Державної устано-
ви «Тернопільський обласний лабораторний 
центр Держсанепідслужби України» для до-
слідження на інфікованість збудниками хворо-
би Лайма (бореліями). Протягом найближчого 
часу, після зняття кліща, необхідно звернути-
ся до лікаря-інфекціоніста, дерматолога для 
консультації та лікування.  

Юрій ВИЧАВКА,
викладач Чортківського державного 

медичного коледжу, лікар-дерматолог 
Чортківського шкірно-венерологічного 

диспансеру 

Туберкульоз – небезпечне, важке інфекцій-
не захворювання, яке вже не одне тисячоліття 
«випробовує» людство на міцність і виклика-
ється мікобактерією, яку ще називають палич-
кою Коха або туберкульозною паличкою.

Мікобактерії туберкульозу – це особливі мі-
кроорганізми. Вони дуже стійкі до дії різних фі-
зичних та хімічних адаптерів, їх не знищує дія 
спиртів і кислот. У молочних продуктах, напри-
клад у маслі, збудники туберкульозу живуть до 
240 днів. У пилюці мікобактерії зберігаються 
до 3-х місяців, у висохлому на тротуарі плівку 
харкотиння – до 1-го місяця. У ґрунті, воді, в 
сирих і темних приміщеннях вони живуть до 
одного року, а на підлозі, стінах та предметах 
– півроку. Мороз їм не страшний і за темпе-
ратури мінус 23 градуси збудники не гинуть 7 
років. Проте мікобактерії туберкульозу не ви-

тримують кип‘ятіння, особливо в лужному роз-
чині. Сонце вбиває їх за 1-2 години, а розсіяні 
ультрафіолетові промені – за 5-6 годин.

Туберкульоз може вражати різні органи лю-
дини, але його найчастішою і найнебезпечні-
шою локалізацією для оточуючих є туберку-
льоз легень.

Туберкульоз передається повітряно-кра-
пельним шляхом від хворої людини здоровій, 
тому заразитися можна де завгодно: на робо-
ті, в транспорті, у будь-яких місцях скупчення 
людей. При кашлі, чханні, розмові хвора лю-
дина виділяє в оточуюче середовище дрібні 
краплі мокроти, які містять туберкульозну 
паличку. Чим ближчий і триваліший контакт із 
хворою людиною, яка виділяє паличку Коха, 
тим більша кількість мікобактерій попаде в ор-
ганізм здорової людини. Рідше, але ще зустрі-

чається, коли туберкульозна інфекція може 
попасти до здорових людей через продукти 
харчування: молоко, м‘ясо, сир.

Якщо у вас проявляються такі симптоми: 
стійкий кашель (більше трьох тижнів) із виді-
ленням мокроти або кровохаркання, задишка; 
швидка втомлюваність, зниження працездат-
ності, нездужання, слабкість; тривале підви-
щення температури тіла; втрата апетиту та 
надмірне безпричинне схуднення; надмірне 
потовиділення, особливо вночі, – ТЕРМІНОВО 
звертайтеся до лікаря.

Треба пам‘ятати, що туберкульоз починає 
знищувати організм людини спочатку без-
симптомно (без виражених ознак захворю-
вань). Лише після ураження значної частини 
легень чи інших органів з‘являються симптоми 
хвороби.

Основним методом виявлення туберкульозу 
легень є флюорографічне обстеження, що ви-
являє й інші захворювання легень, серця, кіс-
ток, середньостіння. Треба пам‘ятати, що кожна 
людина, починаючи з 15-річного віку, повинна 
обстежитись рентгенологічно 1 раз на рік.

Колись вважали, що на туберкульоз хворі-
ють в основному люди молодого віку. Нині хво-
роба нерідко трапляється в осіб старших за 50 
років і більше, тому так важливо обстежувати 
осіб похилого віку (непрацюючих, пенсіоне-
рів), осіб, що хворіють на такі захворювання: 
цукровий діабет, виразкову хворобу, хвороби 
печінки, хронічні хвороби бронхів, курців і т. д.

Сучасні досягнення медицини дозволяють 
вилікувати всіх хворих на туберкульоз, якщо 
хвороба виявлена на ранніх стадіях і якщо 
хворі дотримаються всіх рекомендацій лікаря.

Євгенія ПРИТУЛА, 
сімейний лікар центральної амбулаторії/ 

загальної практики сімейної медицини 
Чортківського комунального районного 

центру первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

Варто відмітити, що під час виїзду на гасіння 
посуші численних матеріальних втрат зазнає 
рятувальна служба. Адже кожен виїзд за сигна-
лом «тривога» – це чималі затрати людських ре-
сурсів, а також колосальні витрати пального. Та-
кож не всі знають, якої шкоди завдає здоров’ю 
людини та довкіллю таке невинне багаття. 
Надмірна кількість продуктів горіння, що виді-
ляється в повітря при спалюванні сухої трави, 
призводить до загострення хронічних і серцево-
судинних хвороб, підвищення тиску та поганого 
самопочуття.

Відповідно до статті 77-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, випалювання 
стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, вод-
но-болотною та іншою природною рослинністю, 
а також опалого листя на землях сільськогоспо-
дарського призначення, у смугах відводу авто-
мобільних доріг і залізниць, у парках, а також 
інших зелених насадженнях та газонів у насе-
лених пунктах без дозволу органів державного 
контролю у галузі охорони навколишнього при-
родного середовища або з порушенням умов 
такого дозволу, а також невжиття особою, яка 
одержала дозвіл на випалювання зазначеної 
рослинності чи її залишків та опалого листя, 
заходів щодо своєчасного їх гасіння, тягнуть 
за собою накладення штрафу на громадян від 
десяти до двадцяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян і на посадових осіб – від 
п’ятдесяти по сімдесяти неоподаткованих міні-
мумів доходів громадян. Окрім того, відповідно 
до статті 245 Кримінального кодексу України, 

знищення або пошкодження об’єктів рослин-
ного світу караються штрафом від трьохсот до 
п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян або обмеженням волі на строк від 
двох до п’яти років.

Законом України «Про охорону атмосферного 
повітря» забороняється спалювання сухої тра-
ви. Відповідальність за порушення цієї норми 
передбачена статями 16 та 22.

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про тва-
ринний світ» та статтею 27 Закону України «Про 
рослинний світ» випалювання сухої рослин-
ності або її залишків допускається лише в разі 
господарської необхідності за дозволом тери-
торіальних органів спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з питань 
екології та природних ресурсів, за умови дотри-
мання відповідних умов.

Отже, рятувальники Чортківського районно-
го відділу управління Державної служби з над-
звичайних ситуацій України у Тернопільській 
області звертаються до всіх мешканців краю 
з проханням дотримуватись правил пожежної 
безпеки у поводженні з відкритим вогнем, не 
спалювати суху траву та залишки рослинності, 
не провокувати таким чином виникнення пожеж, 
котрі можуть завдати чимало шкоди оточуючим 
та довкіллю. Не ризикуйте життям та здоров’ям!

Володимир ЗАКАЛОВ, 
начальник Чортківського районного відділу 

управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України у Тернопільській області, 

полковник служби цивільного захисту

Хвороба Лайма: червона плямка, 
що може закінчитись інвалідністю

Розміщення Тернопільської області у зоні з родючими ґрунтами і достатнім зволоженням, оптимальною температурою, 
різноманітністю рослинного і тваринного світу сприяє масовому поширенню кліщів, створює сприятливі умови для циркуляції 

збудників багатьох природно-осередкових захворювань, в тому числі й іксодових кліщових бореліозів.

Туберкульоз можна зупинити!
Епідемія туберкульозу – всесвітня проблема людства. На сьогодні третина населення земної кулі інфікована мікобактеріями 

туберкульозу. Щорічно в світі реєструють 7-10 млн. осіб, котрі вперше захворіли 
на туберкульоз, а загальна кількість хворих сягає 50-60 млн.

І знову горить трава...
З настанням теплої та сухої погоди часто доводиться бачити, як люди спалюють 

листя, гілки дерев та інше сміття біля житлових будинків, на присадибних 
ділянках, городах, дачах. Виникає небезпека пожежі. Залишене без нагляду вогнище, 

за наявності вітру та легкозаймистих матеріалів, у лічені хвилини може стати 
господарем у вашій оселі.
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Це цікаво

Футбол

Вважати недійсними:

військовий квиток серії МО за № 175637, ви-
даний Чортківським РВК 27 травня 1998 р. на 
ім`я: ЯКОВЛЄВ Юрій Валерійович.

Колектив працівників ПАТ «Чортків-
ське районне виробниче підприємство 
«Агропромтехніка» сумує з приводу 
смерті колишнього працівника підпри-

ємства ПАХОЛЬЧАКА Василя Ан-
дрійовича та висловлює щирі співчут-
тя рідним і близьким покійного.

свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно – на земельну ділянку площей 
0,0723 га с. Великі Чорнокінці вул. Курняка, 
21, індексний номер 9784639, видане 23 ве-
ресня 2013 р. на ім`я: КОРЛЯТОВИЧ Оль-
га Саверинівна.

Ранній прихід весни приніс й початок фут-
больного сезону на порослі яскраво-зеленою 
травичкою поля стадіонів. Традиційно він роз-
почався своєрідним прологом – кубковими 
баталіями, у боротьбу за який включилася 31 
команда – 30 нашого і з Гадинківці сусіднього 
Гусятинського району. Минулої неділі, 10 квіт-
ня, відбулися матчі стадії 1/16 фіналу після 
яких у черзі за кришталевим трофеєм зали-
шилося тільки 16 команд. Ось як закінчилися 
ці зустрічі: Палашівка – Малі Чорнокінці – 2:0; 
«Калічівка» Чортків – Полівці – 5:2; Давидків-
ці – Колиндяни – 2:0; «Максимум» Чортків – 
Шманьківці – 1:2; Скородинці – Милівці – 1:1 
(по пен. 4:5); Косів – Товстеньке – 4:1; Джурин 
– Білобожниця – 5:0; Гор. Вигнанка – Звиняч 
– 4:1; Великі Чорнокінці – Ягільниця – 0:4;  
Угринь – Ромашівка – 5:0; Росохач – Завод-
ське – 1:2; Залісся – Біла – 1:5; Ридодуби – 
0:1; Сосулівка – 1:3; Улашківці – Базар – 4:0. У 
матчах 1:8 фіналу, які відбудуться цієї неділі, 

17 квітня, сліпий жереб звів таких суперників: 
«Калічівка» – Палашівка; Шманьківці – Давид-
ківці; Милівці – Косів; Гор. Вигнанка – Джурин; 
Ягільниця – Угринь; Заводське – Біла; Гадин-
ківці – Бичківці; Нагірянка (до 1/8 фіналу ви-
йшла автоматично) – Улашківці. (Господарі 
поля вказані першими). Переможці цих пар 
пройдуть у чвертьфінал, матчі якого відбу-
дуться через тиждень, 24 квітня. А ось півфі-
налісти матимуть змогу з`ясувати стосунки аж 
19 серпня, на Спаса. Традиційно фінал від-
будеться на центральному міському стадіоні 
у найбільше національне свято – День Неза-
лежності України.

Отож, усіх уболівальників найпопулярнішої 
в світі гри вітаємо з початком нового футболь-
ного сезону, з яким ми вас, шановні читачі, 
знайомитимемо практично у кожному номері 
районки. Нехай він вам приносить лише при-
ємні емоції.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Військова служба за контрактом 
у Збройних силах України та інших 

військових формуваннях
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 прийма-
ються громадяни України:

– придатні за станом здоров’я;
– відповідають встановленим вимогам проходження військової служби. 

Перший контракт громадяни укладають на 3 (три) роки.

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.

Пом’янімо
Його душа 

вже відійшла до Бога,
А світлий спогад 

               залишивсь між нас.
20 квітня минає 40 днів з дня, 

як передчасно відійшов у вічність
досвідчений керівник, добра людина, 
директор підприємства «Довіра» 

ВОЙЦИШИН Іван Адольфович.
Тільки невеликий 

проміжок часу немає 
його з нами, а вже так 
не вистачає його ро-
дині, колегам по робо-
ті, друзям, пайовикам.

Ми глибоко сумує-
мо, в скорботі згадує-
мо про Івана Адольфо-
вича і щиро молимося 
за його світлу душу.

І знов весна надворі буяє,
А щем і смуток в серці не згасає,
І з Богом зустрічається душа.
Але близької людини вже немає...
Нехай свята земля, яку так любив, 

буде йому легкою, нехай йому буде до-
бре там, де всі святі спочивають, вічний 
спокій його душі.

Сумуючий колектив 
ПАП «Довіра»
та пайовики.

У турнірі взяло участь 9 команд, із них – 6 
команд з районів: Бучач, Великі Гаї, Гаї-Роз-
тоцькі, Почаїв, Хоростків, Чортків, та 3 коман-
ди з міста Тернополя: ЗОШ №№ 3, 6, 24. За-
галом за шахівницею зібралось 36 школярів.

Команда Чорткова виступила у такому скла-
ді: Максим Чайковський, Валентин Гулька, 
Максим Крулевський та Анна Шалік – вихован-
ці шахового клубу «ТРІУМФ». 

Довгий час Чортківщина не була представ-
лена на «шахівниці області». 

Для наших дітей це велике шахове свято, 
нові знайомства та змістовне дозвілля. Дяку-
ємо всім, хто допомагає!

Нагадуємо, що з 9-го квітня в дитячому клубі 
«Веселі бджілки», вул. Аптечна 9, 3-й поверх, 
проходить чемпіонат Чорткова з шахів серед 
дітей. Триватимуть шахові баталії до почат-
ку травня. Можна дореєструватись за тел. 
(097)716-95-39 та взяти участь усім школярам, 
хто бажає.

Володимир ЛЮБА

Відбувся дебют шахового клубу 
«ТРІУМФ» в обласних змаганнях

З 2 по 3 квітня в Тернополі в шаховому клубі «ГАМБІТ» відбулись відкриті обласні 
командні змагання з шахів серед школярів «БІЛА ТУРА». 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють 
реалізацію підакцизних товарів та зареєстро-
вані платниками акцизного податку, зазна-
чають у касовому чеку окремим рядком роз-
мір ставки акцизного податку, загальну суму 
такого податку за всіма зазначеними в чеку 
товарами. На початку рядка друкується назва 
податку. 

Таке нововведення передбачене наказом 
Міністерства фінансів України від 21 січня 
2016 року за № 13 «Про затвердження Поло-
ження про форму та зміст розрахункових доку-
ментів, Порядку подання звітності, пов’язаної 
із використанням книг обліку розрахункових 

операцій (розрахункових книжок), форми за № 
ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку роз-
рахункових операцій (розрахункових книжок)». 

Отож, із 11 березня цього року реквізит «Ак-
цизний податок» – обов’язковий реквізит фіс-
кального касового чека на товари (послуги).

Зауважимо, що платники податків, які ще в 
минулому році відображали в чеках «роздріб-
ний» акциз», пробиватимуть такі чеки й нада-
лі. Їм досить лише звірити їх форму за новими 
вимогами і за необхідності внести корективи. 

 
Сектор організації роботи 

Чортківської ОДПІ

ОДПІ інформує

Обов’язковий реквізит касового 
чека – «Акцизний податок» 

Тел.: 52-1-89; 52-1-66, 096-790-63-82

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Жереб кинуто

ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

робота

інше

земельні ділянки

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.

приватизована земельна ділянка (під за-
будову) по вул. Золотарка, 48, площею 0,14 га. 
Ціна договірна. Терміново. Тел. 066-990-16-27.

незавершене будівництво по вул. Гранич-
ній Бічній, 6 сотих. Другий поверх – мансарда. 
Проведено газ, світло, є криниця. Ціна договір-
на. Тел.: 067-315-98-62, 097-546-72-00.

будинок в Чорному лісі або обміняю на квар-
тиру в Чорткові. Є земельна ділянка – 24 сотих; 
великий сад, надвірні будови, підведено газ. Ціна 
договірна. Тел.: 2-07-90, 066-983-55-28.

будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 8. 
Є земельна ділянка 49 сотих, великий сад, 
вся земля приватизована. Є гараж, хлів. Бу-
динок газифікований. Ціна договірна. 

Тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86.

диван б/к розкладний, у відмінному стані. Ціна 
договірна.Тел.: 096-265-12-45, 099-632-55-25.

дача

приватизована земельна ділянка у 
Чорткові по вул. Тихій (район Бердо), площею 
10 сотих. Ціна договірна.

Тел.: 066-283-94-01, 067-118-87-57. 

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. 

3-кімнатна квартира (в доброму стані) в 
п`ятиповерховому кооперативному будинку, на 
п`ятому поверсі, по  вул. С.Бандери, в хорошому ста-
ні. Є два балкони, телефон, інтернет, індивідуальне 
опалення; підвал. Загальна площа – 60,2 кв. м.

Тел. 067-751-34-84.

терміново 2-кімнатна квартира у Чорт-
кові, по вул. Коновальця; 3-й поверх, площа – 
40,6 кв. м. Ціна договірна. Тел. 050-202-29-84.

3-кімнатна квартира площею 58,2 кв. м, у 
центрі міста (поблизу лікарні). Зроблений ре-
монт, є індивідуальне опалення, металоплас-
тикові вікна, засклений балкон, всі лічильники, 
підвал. Ціна договірна. Тел.: 096-339-21-87, 
063-803-87-74, 097-720-49-62.

макулатуру 1,50-1,70 грн./кг; поліетиле-
нову плівку – 5-7 грн./кг; пивну тару 0,3-0,5 
грн./шт.; склобій – 400 грн./т; алюмінієві 
баночки – 8 грн./кг; PET-пляшки – 2 грн./кг; 
коляску МТ-10. Тел. 097-700-05-12.

житловий будинок у с. Угринь, по централь-
ній вулиці. Загальна площа  – 72  кв. м. Будинок 
під бляхою. Є 3 кімнати, великий коридор, газ, 
конвекторне опалення, пластикові вікна, літня 
кухня, хлів, гараж, курник, криниця; 2 погреби, 
нова металева огорожа. Біля будинку – привати-
зована земельна ділянка 20 сотих. Ціна договір-
на. Тел.: 068-421-44-22, 096-911-72-82.

квартири

хата в Чорткові, трактор, плуг.
Тел. 098-823-86-74.

потрібен продавець у продуктовий магазин; 
графік роботи – тиждень через тиждень, з 8-ї до 
20-ї год., хороші умови праці. Тел. 096-846-11-71.

купуємо

державний акт на право приватної власності 
на землю серії І-ТР за № 035649, виданий 20 
грудня 1999 р. на підставі рішення Білівської 
сільської ради від 4 жовтня 1999 р. за № 74 на 
ім`я: МАРЧАК Ганна Іванівна.
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Фоторепортаж

Новинар11 квітня нашому чудовому хлопчикові 
Артемчику БАЙДАКУ 

з Чорткова 
виповнилося 5 рочків.

Вітаємо його з Днем 
народження і бажаємо 
всього найкращого.

В цей день 
  лише для Тебе 
Сміється сонце 
      з неба
І ніжно пахнуть квіти, 
 його теплом зігріті,
І дятел привітання 
відстукав на світанні,

І мишка-шкряботушка посмикала 
                                          за вушко,
А котик походжає,Тобі добра бажає!
Хай промінчик сонця, як ангелик з неба, 
               прилетить і сяде на плече.
Нехай за нас обніме й ніжно поцілує,
Щоб Ти відчув, як ми любимо Тебе.
Хай Ісусик маленький Тебе оберігає, 
Матінка Пречиста за руку тримає,
Ангелик з неба ласку посилає,
У своїй опіці тебе завжди має.

З любов`ю – хресний тато Іванко 
з Польщі, сім`я Байдаків 

із смт Гусятин і 
прабабуся Стефанія 

зі с. Кривеньке.

15 квітня 55 років тому 
на спільний рушничок долі стали

Ірина Михайлівна 
та Євстахій Григорович 

ОЛІЙНИКИ
зі м. Чортків.

Із почуттями любові, шани та поваги 
вітаємо вас, наші рідні, найдорожчі, зі 
смарагдовим весіллям.

Минуло 55 років з того часу,
Як у вашому житті цвіла весна.
І скільки прожито 
                  й пережито разом,
І скроні побілила сивина...
А в двері стукає ласкава осінь –
Багата, щедра, справді золота!
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші в парі прожиті літа,
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, 
                     в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом 
                                         в житті.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш 
                             довго ще цвіте,
Ну а сьогодні шлем вам привітання,
Нехай Господь благословить усе!

З повагою і любов̀ ю – дорога 
донька Галина, найдорожча 
внучка Зоряна з чоловіком 

Степаном і улюблені 
правнучки Вікторія та 

Оленочка.

Осучаснена класика
Безсумнівно, швидкоплинний час 

настійно вносить свої корективи, тим 
більше в квітні, коли все росте й розви-
вається буквально по годинах. І все ж 
господарям варто взяти цей факт на за-
мітку: парник на гною. Ось таку картинку 
вгледіла наша журналістська група на 
одному зі селянських обійсть в часі від-
відин с. Росохач. Наскільки біопаливо 
пришвидшує вирощення культивованих 
культур – й говорити не доводиться. 
Адже такий парник зігрівається не лише 

завдяки щедрості сонячних променів, а й внаслідок саморозігріву гною.

Прокинувсь Чортків і умився до сонця
Ось таке «вмивання» місь-

ких вулиць, що трапилося 
якось позаминулого тижня, 
без перебільшення, виклика-
ло в містян справжній фурор. 
Що й казати: до нас нарешті 
загостила Європа! Внаслідок 
цього і власне комунальні 
служби почувалися на висоті. 
Коментарі, як кажуть, зайві, 
та все ж хотілось би висло-
вити спільні побажання: аби 
такі оказії траплялися часті-
ше з поширенням на всі-всі 
вулиці…

Імені нашого міста
А чи чули ви, чи знаєте, що в 

Чернівцях – центрі сусідньої з 
нами області, «серці» Буковини 
– є і вулиця Чортківська, і про-
вулок з однойменною назвою? 
Не надто протяжні, однак і не 
«куці»: вулиця налічує 39 номе-
рів будівель, а провулок – рівно 
втричі менше: 13. (Фото Віта-
лія ГРЕБЕНОЖКА).

Відданість завдовжки в 40 літ
Ось в такий 

спосіб патріарх 
районної сце-
ни Йосипа Овод 
позиціонує зліт 
душі, що став і 
професією, і спо-
собом життя для 
директора Ко-
сівського СБК й 
водночас керівни-
ка тамтешнього 
гурту народних 
музик Петра Пі-
сяка. Що вже чис-
ленних відзнак 
нагромадилось: 
Почесних грамот, 
Дипломів, По-

дяк… Чотири десятиліття й на творчому часомірі вокального дуету в складі Ганни Пісяк та Зі-
новії Бабій, що співають в супроводі музик. А поміж них – ще й син Пісяків, Андрій, – він художній 
керівник СБК. Вже й онук сімейства долучився до співочого гурту. Косівські народні музики – то 
обличчя села, його душа – як і загалом українська пісня, наша культура та наше єство.

«Гроно» антен на просторіні неба
Ніде не буває так завізно від супутникових антен-«тарілок», 

як в Заводському. Лиш на цій п`ятиповерхівці можна з легкістю 
налічити їх аж …15! Чи то такі телемани в селищі мешкають, чи 
новітні технології «стрибнули» там найвище. А може, заводча-
ни безкомпромісно віддають перевагу TV, а не Інету…

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Працівники ПСК Маркет-Теко 
Чортківського райСТ 

від щирого серця вітають 
Ігоря Петровича ЗАЗУЛЯКА 

із 50-річчям від Дня народження.
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї 
І радість на серці, і хліб на столі.
Нехай Вас не полишає Віра, підтримує 

Надія і зігріває Любов, а доля і час дарують 
Вам світлі та радісні дні, мир, 

     злагоду і благополуччя.
З повагою – колектив ПСК 

Маркет-Теко.

Ідіть за Христом з наполегливістю

Фоторепортаж Володимира ТИХОВИЧА


