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Виходить з 1939 року

Анонс

Шановний 
Василю Степановичу ГРАДОВИЙ!
Тепло стиглого літа, шана та по-

вага людських сердець принесли і 
сповістили про Ваше свято – день 
Вашого народження.

Приймайте найщиріші вітання та 

побажання!
Зичимо Вам міцного здоров’я, 

особистого щастя, злагоди, чудового 
настрою, родинного затишку, сімей-
ного добробуту.

Нехай завжди Вас супроводжує 
удача, постійно зігріває тепло люд-
ської вдячності, а будні і свята на-
повнюються радістю, світлом і 
любов’ю рідних та близьких.

Вічної молодості Вашій душі та 
доброти серцю, здійснення всіх Ва-
ших планів і сподівань!

Нехай усе хороше, зроблене з ду-
шею та натхненням, повертається до 
Вас сторицею.

Щиро зичимо подальших успіхів, 
безмежної енергії та наснаги у Ва-
ших добрих справах, нових почи-
наннях і звершеннях на благо рідної 
України!

Доброго здоров’я, щастя, 
    родинного тепла і Божої ласки!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось 
               при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!
Усією церковною громадою 
                   ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм,
Хай радість приносить 
            Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина 
              на довгі, на многії літа.

З великою шаною, повагою та 
вдячністю – священик 

і православна громада церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці 

с. Звиняч.

Теплої літньої пори директор ПАП 
«Дзвін» Василь Степанович ГРАДОВИЙ 
святкує свій День народження. Ми, ко-
леги по роботі, пайовики, щиро вітає-

мо Його з нагоди 
цього свята. Василь 
Степанович зна-
ний у нашому краї 
аграрій, депутат об-
ласної ради, кавалер 
багатьох державних 
нагород. Вищезга-
дані здобутки не є 
просто високими 
словами – це ре-
зультат багаторічної 

праці. Любов до рідної землі служить 
Йому невичерпним джерелом у цьому. 
Дай Боже Вам, вельмишановний Ва-
силю Степановичу, пізнавати радість і 
задоволення від праці многа-многа літ, 
втілювати нові ідеї у виробництво і зба-
гачувати державу. Нехай ніколи не міліє 
бездонне джерело Вашої душі.

Вельмишановний 
Василю Степановичу!

Хай сходить ласка із небес 
У світі цім на Вас щоденно.
І хай тепло людських сердець 
Вам сили додає й натхнення.
Хай повниться достатком дім 
Й живуть у ньому мир й надія.
Здоров’я буде все міцним 
І всі здійсняться Ваші мрії.
Хай стелиться земний Ваш шлях 
Добром надалі рясно-рясно.
Хай щедро родить Вам земля 
За труд багатолітній вдячно.
І хай для радості причин 
В житті знаходиться в Вас безліч.
І доля лік рокам земним 
Нехай століттям не обмежить.
З роси і води Вам, вельмишанов-

ний Василю Степановичу!

З великою повагою і любов’ю – 
колеги по роботі та пайовики 

ПАП «Дзвін»

У неділю, 31 липня ц. р., у Чорткові біля 
пам’ятного знака, встановленого до 1020-річ-
чя Хрещення України-Руси (біля адмінбудів-
лі районної ради), відбудуться урочисті захо-
ди з нагоди 1028-ї річниці від цієї важливої 
церковної та державної дати. 

Початок – о 12-й год. 30 хв.
Оргкомітет

Нині засилаємо найкращі вітання 
з Днем народження найдорожчому 

Василю Степановичу ГРАДОВОМУ
зі с. Звиняч.

В цю чудову жнив-
ну пору, коли щедрим 
урожаєм колоситься 
хлібна  нива і засіки 
повняться дорідним 
зерном, зичимо Вам, 
Господарю землі, до-
ладних здобутків на 
життєвій ниві.

Нехай вона буде 
багата на міцне 
здоров’я, заквітчана успіхами дітей, ряс-
но засіяна усмішками та радістю внучат і 
трудовими здобутками «Дзвону», а ще – 
любов’ю, повагою, шаною і підтримкою 
найрідніших і всякими гараздами. 

Многая літа! 

З любов`ю – дружина, діти, внуки.

Співбесіди проводяться кожного дня о 13-й год. 30 хв.за адресою:
м. Чортків, вул. Кн. В. Великого, 29Е (колишній ремзавод).

За детальною інформацією звертайтесь за телефонами:
0 800 508 708 (безкоштовний), 095 26 00 703

resume@sebn.com

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!
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На часі2
Про це говорять Із засідання колегії медиків

Фінанси

Минулого понеділка, 25 липня ц. р., Прези-
дент України Петро Порошенко підписав Закон  
«Про внесення змін до Кодексу про адміністра-
тивні правопорушення»  від 7 липня ц. р. за № 
4373, підтриманий 243 народними депутатами, 
який передбачає посилення адміністративної 
відповідальності за керування транспортними за-
собами в стані алкогольного, наркотичного або 
іншого сп’яніння.

Зокрема у випадку, коли водій вперше притягається до 
відповідальності за нетверезе водіння, він буде платити 
штраф 10 200 грн., що складає 600 неоподаткованих міні-
мумів, і буде позбавлений права керування на 1 рік (досі 
діяла норма 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, що дорівнює 3400 грн.).

У Законі вказується, що в разі вчинення повторного 
правопорушення протягом року накладається «штраф на 
водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних 
мінімумів (20 400 грн.) доходів громадян із позбавлен-
ням права керування транспортними засобами на строк 
три роки і на інших осіб – накладення штрафу у розмірі 
тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян із оплатним вилученням транспортного засобу чи 
без такого». У випадку, коли водій вдруге за рік вчинить 
дане правопорушення, з нього стягується штраф «у роз-
мірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів 
(40 800 грн.) доходів громадян із позбавленням права ке-
рування транспортними засобами на строк десять років і 
на інших осіб – накладення штрафу у розмірі двох тисяч 
чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян із оплатним вилученням транспортного засобу чи без 
такого». Закон вступає в дію з наступного дня після його 
офіційного оприлюднення. 

Отож, тепер навряд чи знайдуться сміливці сісти за 
кермо, хильнувши зайвого, адже у випадку зупинки по-
ліцейським патрулем як мінімум рік доведеться ходити 
пішки, ще й залишивши родину без кількамісячного сі-
мейного бюджету.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Агрохолдинг «Мрія» 
поповнив робочий капітал 
на 14 мільйонів доларів

Агрохолдинг «Мрія» 
отримав додатковий 
транш у розмірі 14 млн. 
доларів на поповнення 
робочого капіталу. Кошти надані бондхолдера-
ми компанії і будуть спрямовані на фінансуван-
ня збиральної та підготовку до посівної кампа-
нії. Загалом із початку 2016 року агрохолдинг 
«Мрія» отримав фінансування робочого капіталу 
на суму 41 млн. доларів. 

«Це додаткове фінансування – ще одне підтверджен-
ня підтримки «Мрії» з боку її бондхолдерів – автори-
тетних міжнародних інвесторів, які вірять у реструк-
туризацію та успіх компанії. Однак наші кредитори 
глибоко стурбовані абсолютно незаконною спробою 
рейдерського захоплення автотранспортного підпри-
ємства «Мрії» у м. Хоростків Тернопільської області. 
Якщо найближчим часом ситуація не буде вирішена 
правоохоронними органами, вона може мати негатив-
ний ефект як на процес реструктуризації боргового 
портфеля «Мрії», так і на інвестиційний клімат Укра-
їни в очах міжнародних і національних інвесторів», – 
говорить Тон Хулс, фінансовий директор агрохолдингу 
«Мрія».

Нагадаємо, у травні цього року «Мрія» отримала фі-
нансування на суму 27 млн. доларів, з яких 18 млн. 
доларів – новий кредит, і 9 млн. доларів – рефінан-
сування кредиту, отриманого компанією в 2015 році. 
Фінансування було надано поточними кредиторами 
агрохолдингу у вигляді проміжної позики для покрит-
тя потреби «Мрії» в робочому капіталі до початку зби-
ральної кампанії.

Прес-служба агрохолдингу «МРІЯ»

Випив за кермом – 
рік ходитимеш пішки

Чортківському госпітальному 
округу – бути!

Того дня на Чортківщину завітали 
члени колегії, начальники відділів охо-
рони здоров`я райдержадміністрацій 
області, головні лікарі обласних ліку-
вально-професійних закладів, головні 
лікарі районних та міських лікуваль-
но-профілактичних закладів, головні 
лікарі райлікарень, центрів первинної 
медико-санітарної допомоги, керівни-
ки медичних установ, розташованих 
в містах і селах області та ін. Очолив 
зібрання начальник управління охо-
рони здоров`я облдержадміністрації 
Володимир Богайчук. Завітали на засі-
дання колегії і депутати обласної ради 
від Чортківщини Василь Вислоцький, 
Василь Градовий, Володимир Заліщук, 
Андрій Богуш, Любомир Білик, котрі 
співпереживають проблемами медици-
ни краю та активно долучаються до їх 

вирішення. Виступив перед медичною 
спільнотою області народний депутат 
України Олег Барна.

Вітали гостей на чортківській землі 
голова райдержадміністрації Михайло 
Сташків, голова райради Віктор Шепе-
та, міський голова Володимир Шмать-
ко. Після привітання медиків краю із 
визначними державними нагородами 
та званнями приступили до розгляду 
питань порядку денного засідання ко-
легії.

Заступник начальника управління 
охорони здоров`я ТОДА Лідія Чайков-
ська висвітлила питання «Про підсум-
ки роботи галузі охорони здоров`я за 
І півріччя ц. р. по виконанню пріори-
тетних завдань соціально-економічно-
го розвитку». Доповідачем було озву-
чено інформацію про демографічну 
ситуацію та стан здоров’я населення, 
надання медичної допомоги із захво-
рюваності на туберкульоз та СНІД, он-
кологічну допомогу, стаціонарну допо-
могу, роботу стаціонарозамінних форм 
надання медичної допомоги, програму 
соціально-економічного розвитку та 
про реформування медицини.  Не оми-
нула доповідач і «неприємних» тем – 
виплати заробітної плати. На даний час 
по області заборгованість по заробітній 
платі становить 24 млн. 20 тис. грн. та 
6 млн. грн. – нарахування на заробітну 
плату.

Ознайомлюючи присутніх із осно-
вними критеріями концепції побудови 
нової національної системи охорони 
здоров`я, виступаюча повідомила про 
те, що 15 липня відбулася розшире-
на колегія охорони здоров`я України 
у м. Києві, де була представлена дана 
концепція. Основний акцент було зро-
блено на зміні фінансування системи 
охорони здоров`я – від фінансування 
лікарень, ліжко-місць у лікарнях до фі-
нансування медичної послуги як такої. 
Це згодом сприятиме запровадженню 

страхової моделі фінансування на пер-
винній і вторинній ланках, визначення 
пакету медичної допомоги, автоном-
ність медичних закладів та перехід на 
контрактні відносини з постачальни-
ками медичних послуг. На думку чи-
новників, після зміни моделі фінансу-
вання, запустяться рушійні механізми, 
які призведуть до того, що зміняться 
і якість, і доступність медичної допо-
моги, зміниться система управління, 
і доступність до лікарських засобів. 
На даний час розроблено план-схему 
створення госпітальних округів Терно-
пільської області. Відповідно до цього, 
в області планується створити три гос-
пітальних округи – Тернопільський, 
Кременецький, Чортківський. 

Детальніше про порядок створення 
госпітальних округів присутнім пові-

дав Володимир Юровський, начальник 
КУТОР «Інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики». Він на-
голосив, що новостворені госпітальні 
округи почнуть функціонувати вже 
з 1 січня 2017 року. Що включає в 
себе поняття «госпітальні округи»? Це 
об`єднання закладів охорони здоров`я, 

що надають вторинну медичну допо-
могу, яке створюється на основі кри-
теріїв, встановлених цим Порядком і 
функціонує відповідно до примірного 
положення, яке розробляється і за-
тверджується центральним органом 
виконавчої влади з питань охорони 
здоров`я. У межах округу здійснена 
диференціація лікарень, виходячи з 
інтенсивності медичної допомоги, що 
надається. Так, кожен округ повинен 
включати: лікарню інтенсивної допо-
моги хворим з гострими станами, що 
передбачають надання цілодобової ме-
дичної допомоги хворих; заклади для 

проведення планового лікування, від-
новлювального лікування, допомоги 
термінальним хворим (хоспіс), надання 
паліативної допомоги та психологічної 
підтримки термінальним (безнадійно) 
хворим, медико-соціальної допомоги.

Ще раз довів до відома медпраців-
никам та усім зацікавленим, що на 
даний час вже розроблено план-схему 
створення госпітальних округів Терно-
пільської області та назвав, які райо-
ни, кожен з цих трьох, охоплює. Наш, 
Чортківський госпітальний округ при-
ймає «під своє крило» медицину Гуся-
тинського, Борщівського, Бучацького, 
Монастириського, Заліщицького та 
Чортківського районів. 

У Чортківському госпітальному 
окрузі лікарнею інтенсивного лікуван-
ня ІІ рівня (тобто, такою, яка забезпе-
чуватиме надання населенню планової, 
спеціалізованої, консультативної ме-
дичної допомоги, інтенсивного ліку-
вання та догляду) визначено Чортків-
ську центральну районну комунальну 
лікарню. Лікарнями інтенсивного лі-
кування І рівня (базовими лікарнями) 
будуть Монастириська, Заліщицька, 
Гусятинська, Бучацька, Борщівська та 
Чортківська. Доповідач настійно про-
понував керівникам медичних ліку-
вальних закладів звернути особливу 
увагу щодо оптимізації кількості ліжко-
місць. Їх чисельність має скоротитися 
майже вдвічі. 

Оскільки засідання колегії відбува-
лося на Чортківщині, то природно, що 
заслухали й виступ головного лікаря 
ЦКРЛ Романа Чортківського, котрий 
розповів про готовність Чортківської 
центральної комунальної районної 
лікарні до створення госпітального 
округу. Пан Чортківський наголосив, 
що це реформування у нашому ра-
йоні відбувалося не один рік: «Якщо 
у 90-х роках минулого століття у нас 
нараховувалося 900 стаціонарних лі-
жок, то зараз їх лише 375. Особливістю 
є те, що відбувалася централізація на 
ЦКРЛ. Завдяки цьому вдалося зберегти 

усі відділення, позакривавши усі діль-
ничні лікарні. Залишили більш про-
фільовані, спеціалізовані ліжка. Згід-
но з рекомендаціями, які мають бути 
відділення в окружній лікарні ІІ типу, 
наші усі відділення відповідають вимо-
гам МОЗ України», – додав головний 
лікар ЦКРЛ і запросив усіх присутніх 
до наочної демонстрації зробленого – 
відвідин райлікарні, поліклініки, по-
логового та інфекційного відділень та 
відділення ЦКРЛ у смт Заводське. 

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

А це означає, що у нашому Чорткові будуть зосереджені заклади охорони здоров`я не тільки першо-
го, базового, а й другого рівня, що забезпечує надання спеціалізованої медичної допомоги та перед-
бачає обов’язкову наявність відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги. Інформацію про 
затвердження плану-схеми створення госпітальних округів у Тернопільській області, ознайомлення з 
основними положеннями концепції побудови нової національної системи охорони здоров’я України, 
порядком створення госпітальних округів було надано медикам області на виїзній колегії управління 
охорони здоров`я Тернопільської ОДА, яка відбулася минулої п’ятниці, 22 липня, у Чорткові.  



Зануримось трішечки в минуле... 
16 травня 2005 р. сесією міської ради 

було винесено рішення про створення 
Єдиного центру громадських організа-
цій. Опиралось це «благе діяння» не на 
будь-що, а на закон про місцеве само-
врядування, і не для чого-небудь, а для 
координації діяльності та для створен-
ня кращих умов всіх існуючих громад-
ських організацій. Як гадаєте, де виділи-
ли приміщення для цього (?) – по вул. 
С.Бандери (без номера (!), так написано в 
рішенні), колишній клуб офіцерів. Окрім 
цього, в рішенні під п. 2 зазначено: на-
дати допомогу в облаштуванні центру та 
передати його в повне користування ГО, 
що не мають приміщень. А в п. 3 ще й 
клич: сприяти (!) активізації роботи всіх 
громадських організацій, надаючи їм по-
сильну (!) допомогу.

Як розумієте, нічого не зроблено. Озву-
чувати та робити для тої влади – це, на 
кшталт, «два снаряди в одну вирву не па-
дають».

У газеті «Чортківський вісник» від 30 
липня 2010 р., через 5 років після винесе-
ного рішення (3-го пришестя Вербіцького 
ще не було) Володимир Погорецький пи-
сав: «… За роки української незалежності 
наш райцентр перетворився у великий 
колгосп, помийну яму, многолюдний ба-
зар, де (майже) уся вільна земля і (майже) 
усі комунальні об’єкти (майже) розфіяні. 
А чому майже всі? Та тому, що комусь 

щось-таки і діставалось «на халяву». 
Із черговим приходом п. Вербіцького, 

слово «МАЙЖЕ» кануло в лету. А слово 
«ХАЛЯВА» добряче прижилося. Окрім 
«Просвіти» (яка в маленькій частині ви-
щевказаного приміщення робила ремонт) 
і таблички на дверях – Товариство інвалі-
дів «Надія», там нічого не створилося. Зате 
більша частина приміщення була віддана 
в користування (як подейкували містяни) 
одному панові, котрий зробив там звали-
ще мотлоху (чи то ба – антикваріату (!)). 
Колись, задля цікавості, зайшла я туди і 
жахнулася – загромадженість (яблуку ніде 
впасти). Опісля побаченого дала запит на 
ім’я п. Вербіцького – роз’яснити, скажі-
мо, «WHO is WHO». Відповідь: «Єдино-
му центру громадських організацій для 
роботи міської, районної організації То-
вариства «Просвіта» надано приміщення 
площею 129,4 кв. м. За цією ж адресою 
зареєстровані: РО «Просвіта», РТІ «На-
дія», Товариство інвалідів «Віра», РТІ 
«Світло надії», РТ глухих «УТОГ», кори-
дор – у спільне користування районним 
товариствам інвалідів». Жодної допомоги 
міськрадою за ці роки надано НЕ було.

Я – як голова Чортківської РГО «Друг» 
(зареєстрованої за моєю домашньою 
адресою, бо бач, приміщення немає), як 
секретар ГО «Громадський Майдан» – не 
полишила займатись даним питанням, бо 
мені аж ніяк НЕ начхати на декларації 
у наданні посильної допомоги ГО. Хочу 

бачити, як і всі, гадаю, наші краяни, зро-
блені справи нашими владними чиновни-
ками. Тож звернулась із запитом до нових 
керманичів міста. Через 20 днів (не через 
5-ть як згідно із законом) отримала від-
повідь: «...Нежитлове приміщення по вул. 
Б.Лепкого, 1 (зауважте, не вул. С.Бандери 
– Авт.) знаходиться в користуванні Чорт-
ківського РО Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» та Чортківської РГО Товари-
ства інвалідів «Надія». Куди ж поділись 
інші, чи інваліди зцілились?!

На часі вивчається питання щодо пере-
дачі даного приміщення в оренду. Отже, 
його мають передати комусь в оренду? 
Можливо, тому ж панові, який наразі там 
владарює?.. Якщо так, значить досі він 
перебував там незаконно, через «договор-
няк» із «екс-мером»?! Звідси випливає – 
кошти йшли не в місцевий бюджет, а в 
кишеню… Здогадуєтеся кому? Якщо мої 
побоювання – побачити дежавю – справ-
дяться, це означатиме, що в міській раді 
сидять послідовники «екс-мера»…  А як 
же Майдан?! Ми тішилися, що позбулися 
«спрута-ненажеру» (і державного, і місь-
кого масштабу), та ні, мабуть, щупаль-
ця ще рухаються. Як гадаєте, панове?..
Якщо ж помиляюся в домислах, то хочу 
роз’яснень від представників міськради 
по суті, а не того набору заготовлених 
фраз, якими звикли нас годувати «СЛУ-
ГИ НАРОДУ».

Ще кілька слів про ГО «Громадський 

Майдан». Із часу нашого створення (бе-
резень 2014 р.) ми не мали пристойного 
приміщення. У грудні 2014-го перебрали-
ся в одне з приміщень синагоги. А там – 
сирість, холод, відсутність стелі… Півтора 
року рятуємо добротну підлогу, яку ні 
роки, ні будь-яка влада не змогли знищи-
ти. Звертаючись за допомогою до влад-
них структур всіх рівнів, наштовхуємось 
на байдужість. Ось вам і співпраця ор-
ганів самоврядування з громадськістю… 
Кілька разів запрошували п. Шматька 
подивитись, як руйнується архітектурна 
пам’ятка, яка могла би бути ще однією ві-
зитівкою нашого міста. Та він відмахнув-
ся. Ми пропонували об’єднатись, щоби 
відремонтувати дах. І знову – глухий кут. 
Наші три кити (м/р, р/р, РДА) кивають 
один на одного. Дійшло до абсурду. Все-
ляла нас райрада, а платили ми за світло 
відділу освіти при РДА (як виявилось: 
платили за «ТОГО ПАРНЯ»). 

Ми не здаємось, чекаємо від влади за-
декларованих кроків. Про моральні цін-
ності, типу – як можна не надати при-
стойного приміщення організації, котра 
займається волонтерством, – уже мова 
не ведеться. Звертаюсь до представни-
ків громадських організацій, які не ма-
ють приміщення, консолідуймося, щоби 
отримати своє, належне! 

Мій контактний телефон у редакції 
«Голосу народу». 

 Оксана СЕМЕНИШИН, 
секретар ГО «Громадський майдан» 

30 липня. Тривалість дня – 15.21. Схід – 5.23. Захід – 20.45.  Іменини святкують Маргарита, Марина
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Гостра тема

Наболіло

В новий день – у латаній сорочці

До редакції нашої газети та й у 
Чортківський комбінат комунальних 
підприємств (далі – ККП)  неодно-
разово зверталися містяни, хто зі 
скаргами, а хто просто з питаннями 
щодо збору та вивозу сміття в Чорт-
кові, мовляв, сміттєві контейнери 
переповнені, рідко спустошуються 
та й не на всіх вулицях вони роз-
міщені…

Відгукнувшись на звернення, корес-
понденти районки вирушили, так би 
мовити, на оглядини. І що ж зафіксу-
вав наш фотооб’єктив (?) – на знімку.  

Даруйте, дозволю собі закинути до-
кір у бік самих мешканців міста. Праг-
немо збудувати європейську державу, 
то чому ж не фундаментуємо, почина-
ючи власне з себе, не робимо кроків до 
бездоганності та цивілізації?! Відомо, в 
європейських країнах люди власноруч 
сортують побутовий непотріб перед 
тим як винести його на сміттярку. А в 
нас? У контейнер скидають усе, що за-
вадить в помешканні чи обійсті. 

До прикладу, біля контейнерів (та 
навіть в них) – величезне гілля… Чому 
би господарям, очищуючи свою садибу 
від сухих гілляк, не порізати їх та не 
пов’язати компактно? Невже до цього 
потрібно прикласти надзвичайно зу-
силь? Простіше захарастити ними міс-
це для сміття? Нещодавно зауважила: 
у сітковий ящик для пластику хтось 
вкинув харчові відходи (дякувати, хоч 
у сміттєвому пакеті, а не відкритим 
насипом). Чому саме туди, адже кон-
тейнер – поруч?! Ось вам і культура 
поводження з побутовими відходами, 
свідомість! 

Не поспішайте думати, що стаю 
на захист місцевої влади і зокрема – 
Чортківського ККП. Аж ніяк! Бо й у 
них є чималі прогалини недопрацю-
вань щодо цього. Та все ж, погодьтеся, 
добрі справи повинні чинитися спіль-
ним загалом. 

Якщо вже мова завелася про міс-
цеву владу, то з приводу цього за 
роз’ясненнями я звернулася до місько-
го голови Володимира ШМАТЬКА. 

– Вивіз сміття – це доволі наболіла й 
давня проблема для Чорткова, – свід-
чить мій візаві. – Багато було протиріч 
із боку мешканців щодо розміщення 
сміттєвих контейнерів. Вивчивши до-
сконало структуру ККП, зрозумів: без 
великих капіталовкладень з міського 
бюджету (адже треба буде придбати 
нові вантажівку, контейнера, облад-
нати належним чином місця сміттєз-

бору), а ще – навчити, направду, пра-
цівників сумлінно виконувати посадові 
обов’язки (прибирати як слід місця для 
сміття; водіям подбати про те, щоби ма-
шинне масла та всяка нечисть не лили-
ся на тротуари й таке інше) – це майже 
неможливо! Слід сказати, як тільки-но 
я приступив до роботи на посаді місь-
кого голови, до мене звернулося кілька 
приватних фірм, пропонуючи послуги 
щодо вивозу твердих побутових відхо-
дів. Проте 90 відсотків із них пропону-
вали: поставити нові контейнери, так 
би мовити, пригнати машину, зібрати 
сміття й вивезти його на чортківське 
(!) сміттєзвалище. Тобто кошти вони 
зароблятимуть лише на вивезенні від-
ходів та ще й на наше – місцеве?! Ні! 
Тим паче, як екологу за освітою, мені 
добре знайомо, до яких наслідків при-
зводить сміттєзвалище. Тож з огляду 
на доволі сумну ситуацію, за згодою 
членів виконкому міська рада оголоси-
ла конкурс для приватних фірм щодо 
вивезення твердих побутових відходів. 
Умови конкурсу: тариф залишається 
незмінним; обов’язкове – вивезення 
відходів за межі міста (не на наше зва-
лище); встановлення євроконтейнерів; 
а також – забезпечення вивозу не з 
усього міста, щоби зумисне створити 
конкуренцію ККП (аби не дати йому 
пропасти, а навпаки – підштовхнути 
до вагомої діяльності); і ще – облашту-
вання належним чином майданчиків 
для збору сміття. Тож конкурсна комі-
сія віддала перевагу фірмі «Катруб» (с. 
Плебанівка Теребовлянського району). 
Договір укладено лише на рік – з 1-го 
липня ц. р., відповідно – по 1-е липня 
наступного. 

– Але ж бачимо, як-то кажуть, пер-
ший млинець грудкою… 

– Слід зізнатися, і я це визнаю, не 
відразу все було спрацьовано в пла-
ні логістики. Тобто заздалегідь, щоби 
саме з 1 липня активно включитися в 
реальну роботу, не все було досконало 
підготовлено – не прораховано потріб-
ної кількості контейнерів, не вивчено 
думок і побажань містян. Тому й вини-
кли деякі хиби, визрів певний ажіотаж 
поміж мешканцями. Проте завдячуючи 
злагодженим діям окремих (хоча зда-
лобися всім народним обранцям так 
спрацювати) депутатів, а саме – Олени 
Скалій, Сергія Буденькевича, із гро-
мадами вулиць встановлено порозу-
міння й протиріччя усунені. Прикрість 
присутня в тому, що по вул. Шопена 
й досі контейнери, скажімо, совають-
ся туди-сюди самими ж мешканцями 

(комусь – заблизько, комусь – зада-
леко). Проте це, вважаю, нормально, 
бо власне так і формується громада, 
яка в полеміці зроджує істину єдності. 
Акцентую увагу – вивіз сміття на часі 
налагоджено; 140 євроконтейнерів уже 
стоять у місті, за кілька днів розмісти-
мо ще 40; вже запрацював за адресою: 
вул. Подільська, 6 офіс фірми; укла-
даються договори зі споживачами (до 
речі, в цьому допомагають депутати 
міськради). Найважливішим, мабуть, є 
те, що тариф на вивіз сміття – трішки 
дешевший від попереднього (для меш-
канців багатоповерхівок – 10,45 грн. 
із особи, приватного сектору – 11,04 
грн.). Зауважу, якщо в когось із спо-
живачів є переплата, то ККП прово-
дитиме перерахунки. І надважливо, як 
на мене, – щоночі (починаючи з 21-ї 
год.) сміттєзбиральна вантажівка ви-
возить 20 тон (!) відходів у с. Плеба-
нівка. Чортківське сміттєзвалище вже 
не наповнюється! Ще один доволі ва-
гомий позитив (оскільки я дуже кри-
тично ставлюся до роботи місцевих ко-
мунальних служб) вбачаю в тому, що 
саме в такий спосіб – конкурентнос-
ті – надано ККП можливість, так би 
мовити, наростити м’язи. Результатив-
ність не забарилася: біля контейнерів, 
за які відповідає місцеве комунальне 
господарство, – чисто! Працівники, 
нарешті, реально взялися за роботу. 

– Володимире Петровичу, зупинімося 
на проблемі щодо габаритного сміття. 
Адже, як бачимо, більшість краян не 
компостує його. 

– До речі, воно не підпадає під та-

риф оплати за вивіз відходів. Немало 
важливим є те, що трава, яку вкинули 
в контейнер, нищить сортувальну лі-
нію; надто перешкоджає роботі конве-
єра. Проте й ця проблема в скорім часі 
вирішиться. Людям слід знати: ком-
пост (для виготовлення якого викорис-
товують бур’ян, листя, зіпсовані овочі 
та фрукти, деякі види сміття, відходи 
м’ясного виробництва тощо) є природ-
ною альтернативою дорогим хімічним 
синтетичним добривам. Компостуван-
ня – не лише можливість отримати 
цінне біологічне добриво (підживлювач 
будь-якого типу ґрунту), а й спосіб ра-
ціонально утилізувати побутові та са-
дові відходи (в жодному випадку їх НЕ 
спалювати). Все слід робити на користь 
собі й навколишньому середовищу.  

– Конкретизуйте, будь ласка, які мі-
крорайони Чорткова обслуговує фірма 
«Катруб». 

– В основному – центр міста (до вул. 
Монастирська), окрім «центрального» 
місця сміттєзбирання, що по вул. Ри-
нок; вулиці в мікрорайоні залізничного 
вокзалу й до них прилеглі; далі – увесь 
мікрорайон автостанції (від початку 
Копичинецької, сюди ж вул. Гранична 
із до неї прилеглими, і аж до Синяко-
вого включно). 

– Ну що ж, сподіваємося, як-то ка-
жуть, все, що не робиться, робиться на 
краще. Тож успіхів усім нам. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Сміття… Проблема чи позитивна конструктивність? 
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Екскурсійна подорож

Земляки

Був поміж них і Мирослав Бодна-
рук – звичайний кравець родом зі 
Шманьківців, що працював у Заліщи-
ках. Чоловіка заарештували за сфаль-
сифікованим звинуваченням, а загалом 
підставою для того послужила спільна, 
визначальна для всіх в`язнів риса – 
любов до України.

Ця родина, молода поросль котрої 
знай галузиться та й галузиться жит-
тєдайними пагонами, помітно виріз-
няється особливою налаштованістю на 
патріотику. Всюди й завжди – попри 
зваженість на обставини. Власне це й 
стало меседжем нашої втішної бесіди 
з гостею редакції – Любов`ю Федорів-
ною Боднарук (Яцемірською) – дружи-
ною знаного в Україні культурно-гро-
мадського діяча і хорового диригента, 
заслуженого діяча мистецтв, заслуже-
ного працівника культури Любомира 
Боднарука, керівника і диригента Чер-
нігівського камерного хору ім. Дмитра 
Бортнянського обласного філармоній-
ного центру фестивалів і концертних 

програм, на жаль, вже покійного. А 
ще п. Люба – матір відомої естрадної 
співачки, заслуженої артистки України 
Жанни Боднарук. І в стінах нашої ре-
дакції вона побувала вже втретє: пер-
шого разу вкупі з чоловіком, маестро 
Любомиром (тоді авторкою цих рядків 
готувалась мистецька розвідка про од-
ного з найпомітніших земляків краю 
до журналу «Золота ПЕКТОРАЛЬ»), а 
п`ять літ тому – з донькою артисткою.

– Коли ми одружились, чоловікової 
мами вже не було на світі, бо рік до 
того вона пішла з життя, – пригадує 
Любов Федорівна. – А тата свого Лю-
бомир від трьох років не пам`ятав. За-
лишилась тільки татова вишивана со-
рочка… І зараз її (вишивка на чорному 
тлі) мій онук Андрій – син Жанни – 
залюбки вдягає в особливі дні. І ще де-
котрі речі залишились. Є фото, де тато 
тримає на руках Любомира маленьким 
хлопчиком…

У родинному селі чоловіка – Шмань-
ківцях, вітцівщині автора стрілецького 
славня «Червона калина» Степана Чар-
нецького, вдова Любомира Боднарука 
й по його смерті, ось вже сьомий рік 
поспіль, буває щороку. Бо так само 
незмінно навідував отчину й сам Ма-
естро, і то завжди – вкупі з дружиною 
та донькою. Таке в них міцне, тужаве 
коріння. Тут, у Шманьківцях, – рід-
ні могили, котрим неодмінно треба 
вклонитися, бо це – направду святе. У 
Шманьківцях осиротіла родина Бодна-
руків переживала воєнні роки. Аж 1991 
року син одержав звістку про посмерт-
ну реабілітацію батька, ще роком піз-
ніше дізнався, де ймовірно знаходить-
ся його могила, і вклонився їй. Однак 
тавро «ворога народу» довго тяжіло над 
його долею... 

– Тінь з минулого немов проектува-
лася на всі заслуги і перемоги чоловіка, 

– провадить далі моя співбесідниця. – 
Попри все – навіть попри його талант 
і величезну працелюбність. Бо ж Лю-
бомир був справді унікальною особис-
тістю. Народився в Чорткові (до слова, 
на вулиці Залізничній – тоді Колійо-
вій – авт.). Навчався в «Рідній школі», 
потім – в Чернівцях, закінчив музучи-
лище як хормейстер. Відтак – Львів-
ська консерваторія. Працював в Івано-
Франківську, в Галичі був директором 
музшколи. Потім його запросили до 
Чернігова, де створив ансамбль пісні 
й танцю «Полісся». Виколисував мрію 
створити камерний хор. І вона здій-
снилася 1996 року. Із хором ім. Дмитра 
Бортнянського він об`їхав багато країн 
– колектив неодноразово здобував ла-
уреатство, діставав гран-прі… По суті, 
запроваджував хорову культуру на Чер-
нігівщині. Вперше за всю історію Чер-
нігова виступив у Київській філармонії 
– в колонному залі ім. Лисенка. Хор 
Боднарука – так іменують той творчий 
колектив – «розкручував» як авторів 
багатьох композиторів і з Донецька, й 
Миколаєва, і з Києва.

Пригадуючи єдину зустріч з Мае-
стро, на котру для мене розщедрилась 
доля, доповню таке: недарма ім`я цього 
визнаного мистецькою спільнотою та-
лановитого фахівця занесене до новіт-
ньої енциклопедії українства. Не лише 
за заслуги мистецькі, а й за патріотизм. 
Не нав`язливий – галасливий, звичний 
для крикунів, ні. Отой, пропагований 
вродженою «західняцькою» шляхет-
ністю, передовсім загальнолюдською 
культурою. Лучимося цим у думці з 
п. Любою: «Де б не жив, де б не був 
чоловік (в Чернігові – 37 років), за-
вжди повторював: для мене це – єди-
на Україна, улюблена Україна...». Та 
й як можна не любити Чернігівщину, 
яка дала нам Михайла Коцюбинського 
і Павла Тичину, Олександра Довжен-
ка… Нам не раз говорили, мовляв, він 
привіз до Чернігова високу духовність, 
культуру, шляхетність. Але нам цього 
не бачилось, хоча так і було, та все те 
здавалось просто нормою». Виявляєть-
ся, щороку в Чернігові 1 червня, в день 
уродин Маестро, влаштовують хорову 
асамблею пам`яті Любомира Боднару-
ка. На цвинтарі відправляється літія – 
й за участі хорових колективів теж. А 

ввечері – хорова асамблея в філармо-
нії. Цьогоріч іменем Маестро – почес-
ного громадянина Чернігова – названо 
одну з вулиць міста, про що повідомля-
ла наша районка. 

Невидимо, проте відчутно аж до 
пульсуючого нерва тчеться нитка спо-
минів – туди-сюди… Любов Федорівна 
знову вдається до уманської теми: вони 
з чоловіком їхали туди, коли звідсіля, 
з Чортківщини, везли до місця страти 
земляків дубовий хрест. Потім – коли 
вже було встановлено камінь. «Сім ве-
ликих пагорбів – немов могила, але в 
сто разів більші», – зі зламом в голо-
сі пригадує жінка. Бо знали: десь там 
покоїться часточка їх душі, їх серця – 
часточка страдницької долі України. 
Лиш прикро їй, однак, що імені Ми-
рослава Боднарука поміж страчених на 
тих плитах досі не виписано…

Тут, в Чорткові, вона всуціль своя. 
Не лише в родині чоловікового брата 
Ростислава Горячого (щоправда, дво-
юрідного, однак у них немає такого 
поняття – там всі, за словами Жанни 
Боднарук, мовленими в часі гостин до 
редакції, – найрідніші!). Своя жінка 
для мешканців Чорткова («дуже люблю 
це місто – як рідне!»), бо мислить в уні-
сон з нами. Живе нашими клопотами 
та втіхами – «це такий край, що не за-
лишає байдужим». Адже змолоду впи-
тала в себе енергетику «західняцької» 
патріотики чоловіка. Понад півстоліття 
беззмінно пропрацювала редактором 
музичних програм Чернігівського об-
ласного телебачення, сконцентрував-
ши в собі сплав журналістики й мис-
тецтвознавства. Усі видатні чернігівці 
– актори, співаки, музиканти, худож-
ники, письменники – пройшли через 
її душевні передачі. 

Нашій гості щиро й палко віриться, 
що згодом оновлений Чортківський 
краєзнавчий музей неодмінно вмістить 
матеріали про нашого видатного зем-
ляка. Бо досі, на жаль, спрацьовує при-
кре поняття: немає пророка в своїй віт-
цівщині. А може, колись та й з`явиться 
меморіальна табличка на будинку, де 
народився й провів дитячі роки Мае-
стро Любомир Боднарук...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Лиш татова вишивана сорочка…
Вона навідала редакцію нашого часопису майже місяць тому – власне на-

передодні 75-х роковин трагіки 1941-го, коли в Чортківській тюрмі, як май-
же всюди по Західній Україні, напередодні окупації цих земель німецькими 
військами, радянська тоталітарна система жорстоко й нахабно, зі звірячим 
оскалом, перемолола в своїх жорнах місцевих патріотів. А відтак гнала тих, 
ще не розстріляних й не закатованих, пішим етапом до Умані – аби стра-
тити там…

Як добре мати гарних друзів! Наша 
дружба з майором ЗСУ Миколою 
Гришковим розпочалася ще восени 
минулого року. Учні Ольгинської ЗОШ 
неодноразово відвідували військову 
частину, яка базувалася в нашому се-
лищі, вітали військових із різними свя-
тами, дарували їм власноруч виготов-
лені обереги. Микола Васильович як 
командир і як гість неодноразово бував 
на шкільних заходах; у своїх виступах 
часто згадував рідну вітцівщину – Тер-
нопільщину. 

Якось діти обмовились, що ніколи 
не були на Західній Україні. Взявши до 
уваги цю інформацію, пан майор дис-
танційно організував, залучивши своїх 
друзів і знайомих, екскурсійну подо-
рож для школярів. 

Перша група гостювала на Чортків-
щині цьогоріч весною; а влітку – знову 
запрошення. Отож, 26 червня ми ви-
рушили в подорож. У Тернополі нас 
зустріли власне Микола Васильович із 
дружиною Світланою та заступник го-
лови Чортківської районної ради Пе-
тро Пушкар, а в самому Чорткові те-
плими словами і побажаннями вітали 
директор педколеджу Роман Пахолок 
і керівник Чортківської районної асо-
ціації підприємців малого та середньо-
го бізнесу Володимир Мороз. Ці люди 
стали нашими шефами, вони взяли 
на себе обов’язок організувати дітям з 
Донбасу незабутні канікули. 

Умовно нашу поїздку можна поділи-
ти на дві частини: екскурсії містами За-
хідної України та подорож до Карпат. 
Обидві – дуже цікаві та захоплюючі. 

Ось, до прикладу, в Борщеві ознайо-
милися з пам’ятками історії, побувавши 
в місцевому краєзнавчому музеї. Стар-
шим науковим працівником музею Ми-

хайлом Бойком для нас була проведена 
змістовна екскурсія в печеру «Вертеба», 
де познайомилися з пам’ятками три-
пільської культури; яскрава екскурсія 
до Кам’янця-Подільського. Кам’яні сті-
ни та вежі міського замку ще раз про-
демонстрували нам силу та могутність 
України. Цікава подорож до печери 
«Кришталевої» у с. Кривче. Протягом 
кожної екскурсії ми відкривали для себе 
нашу Україну з різних боків, перекону-
валися: вона – найкраща, природа її – 
неповторна.

Перлина подорожі – Карпати. У 
комфортабельному автобусі, за кермом 
якого був досвідчений водій Михайло 
Дмитрієв, у супроводі п. Гришкова, 

учителя Джуринської ЗОШ І – ІІІ ст. 
Надії Дрозди та її сина Ярослава, нашо-
го провідника горами, ми вирушили в 
дорогу. Декілька годин шляху – і подих 
захоплює від навколишніх пейзажів.  

Враження – надзвичайні. Та найбіль-
ше нас захопило ставлення звичайних 
людей до групи дітей з Донбасу. Так, 
наприклад, жителі с. Угринь Чортків-
ського району, дізнавшись звідкіля 
туристи, почали пригощати нас смако-
ликами. А одна бабуся-пенсіонерка на-
віть винесла дітям гроші на морозиво. 
Бабуня і слухати не хотіла про відмову, 
наполягала на своєму. Все це вкотре 
доводить: ми – єдина родина, друж-
ний, нездоланний народ. 

Усі учасники цієї істинно райської 
подорожі, а також адміністрація Оль-
гинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Волно-
васької районної ради Донецької об-
ласті та батьківський колектив щиро 
та безмежно вдячні всім організаторам 
(а їх більше 50-ти осіб) цих чарівних 
канікул. Хай ваше життя буде таким 
світлим і радісним, як усмішки наших 
дітей! Хай сонце світить вам повсякчас 
і кожен день буде щасливим! Здоров’я 
вам і Божого благословення!

Марина АНДРЕІШИНА,
директор Ольгинської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів

Волноваської районної ради 
Донецької області

Ми – єдина родина, дружний, нездоланний народ
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Армія Оголошення

Ще влітку 29 серпня 1939 року люди 
нашого села Хом`яківка на Чортківщині, 
живучи, мали змогу вільно працювати на 
своїх полях, спілкуватися, межуючи. Мій 
дідо Степан Чорній мав передплачений 
журнал «Колос», котрий видавався у Льво-
ві. А я вже був другокласником у 1940 році, 
то також читав цей журнал, бо дозволяв 
дідо. Мені сподобалось надруковане під 
заголовком «Збудуйте псові буду», а якось 
у неділю дідо голосно читав надрукова-
не під заголовком «Що буде з жидами у 
Польщі?» і риторично себе запитав: «А що 
буде з нами, українцями?». У довгі зимові 
вечори якось частіше збиралися односель-
ці по «десятихатках» на розмову з агітато-
рами, котрі приїжджали раз на тиждень. 
Теми розмов – про війну і колективізацію 
землі. У ту зиму був організований один 
колгосп, в котрий увійшли малі одноосібні 
господарства і весною 1940 року обробля-
ли землю ближче до села, а тим, хто не 
вступив до колгоспу (малі господарства і 
більш земельні), то дали землі далі від села 
– і вже чулися в розмовах слова «бідняк», 
«середняк», «куркуль»!

Та раптом новина: з Чорткова військо-
ва частина передислоковується на фронт 
війни з Фінляндією! А з весни 1940 року 
зосереджувалися військові частини ближче 
до лівого берега Дністра – і пізніше вкро-
чили до Буковини. Очевидним було те, що 
вже в Другій світовій війні, розпочатій гіт-
лерівською Німеччиною, два протилежні 
військово-політичні табори (Німеччина – 
СРСР) розширюють далі свої плацдарми, 
особливо на території південно-західного 
театру бойових дій, до якого входила і те-
риторія України… Стратегічно! Безпере-
чно, що праця наших людей на посівній 
кампанії була індивідуальною і такою за-
лишалася, але і частково колективною на 
полі околгоспненому. Та зібрали вироще-

не в 1940 році добре, здали хліб державі 
в новозбудовані пункти «Заготзерно», за-
лишивши в господарствах основну час-
тину зерна – все-таки переконуючи один 
одного: а може, війна до нас не дійде і всі 
нещастя, хоч засіяні були поля заздалегідь 
весною.

22 червня 1941 року німецька армія з те-
риторії Польщі, окупованої гітлерівською 
Німеччиною, напала на СРСР. Загальна мо-
білізація зрушила творче життя кожної лю-
дини, сім`ї, села, міста і держави в цілому. 
Війна!!! 10 травня 1941 року по мобілізації 
наш тато Осадца Євстахій Дмитрович 1907 
року народження, попрощавшись із чотир-
ма дітьми, дружиною і свекром, спішно ви-
їхав валкою мобілізованих до Чорткова. З 
тих пір я збагнув, що таке мобілізація, неза-
лежно якою державно-політичною структу-
рою вона б проводилась… 

Я з мамою добирався до Чорткова. Тато 
у військовій формі солдата виходив на 
КПП – в`їзні ворота, поруч з воротами 
в’язниці на вулицю Лесі Українки, і давав 
нам шматки цукру! Їдальня військової час-
тини в ті дні була при в`їзді з Ягільниці 
праворуч, де нині знаходиться законсерво-
ваний комплекс містечка авіаційної части-
ни. Там через сітчасту загорожу після обіду 
спілкувалися з мобілізованими їх дружини 
і діти-школярі. Відчувалася в розмовах 
тривога, адже на днях військова частина 
піде на захід воювати з наступаючими вій-
ськами Німеччини! Плач та прощання, по-
цілунки через сітку огорожі, я просунув в 
сітці руку татові і тато її поцілував…

Сум і жаль витали над селом. Господині, 
котрі мали коней, в супрязі взаємодіяли в 
оранці, сіянні по осені тощо. І мені дору-
чали запрягати-розпрягати коней, ба, на-
віть волочити зоране. Вуйко Йосип Мазур, 
який був «в роках» і мобілізований, пере-
конав маму в тому, що мені вже дев`ятий 

рік, а він комісований з армії, то доручив 
мені коней з возом щось підвозити людям, 
а сам ішов сіяти, бо це головніша робота! І 
це була правда! З його рук злітало дорідне 
зерно – і це була рівномірна сівба. Якось 
я їхав один з поля в село. По вузенькій до-
ріжці, званій в народі «соголовками», їхав 
мені назустріч чоловік, який сидячи спав, 
а його коні спокійно тягнули порожній 
віз. Я взяв віжками: «Гай-та!» – мої коні 
затягнули віз вправо, але передні осі за-
чепилися – і миттю чоловік прокинувся і 
почав бити батогом мене і моїх коней! «Як 
ти їздиш?!» – верещав на мене. З тих пір я 
вдивлявся, чи по соголовках хтось їде на-
зустріч мені – швидко з’їжджав повністю 
з вузької дороги! Окупанти з наростаючим 
розмахом збирали контигент. Бували су-
тички між селянами і окупаційною вла-
дою, та зібраний врожай ешелонами везли 
в Німеччину, а також коней, рогату худобу 
в окремих вагонах. Свині, корови, коні 
– все було «кульчиковане» і з особистого 
господарства не зникало, бо погрожували. 

Молодь в 1942 році забирали в Німеччи-
ну: остарбайтен.

На руках у людей була зброя бойова, ко-
тру, відступаючи 1941-1942 років, залиши-
ли солдати обох армій. Проблемою були 
боєприпаси. Появилися втікачі з остар-
байтер, також ті, хто не змирився з мобі-
лізацією і притримувався іншої ідеології, 
зокрема відновлення держави Україна, 
оголошення 30 червня 1941 року керівни-
цтвом ОУН на чолі з Степаном Банде-
рою. Арештованих членів ОУН вивозили 
і розстрілювали на ягільницькому полі. Я 
чув, як в окремі дні автоматна і кулеметна 
стрільба доносилася до Хом`яківки і На-
гірянки, адже інші національності також 
були ув’язнені і їх розстрілювали.

(Далі буде)

Сторінками пам’яті

Від найдовшої ночі 21 грудня 1939-го 
до найдовшого дня 22 червня 2016-го

Чортківському міському голові 
Володимиру Петровичу Шматькові 

присвячується…
Кажуть, в житті він – вроджений лідер,
Кажуть, у нього вже доля така –
Вміло служити чортківській громаді, 
Що розпочав – довести до кінця!
Нашого мера шанують чортківці –
Щоденно крокують із ним у життя.
Творить для міста він справи величні,
Здійснення мрій – задум Творця.
Кожній людині віддати належне – 
Кредо життєве таке у Шматька.
Хто б не зустрів цю приємну людину,
Шану віддасть і порадить сповна.
Задумане творить з людських побажань,
Навіяних сонцем й вітрами,
Емоції – в сплаві потужних старань,
Коли ділиться наміром з нами.
Йому вірять старші й молоді,
І повірте, що мають рацію…
Енергійний, творчий, запальний,
Своїм прикладом виховує націю!
Йде натхненно і зовні спокійно,
Він з чортківцями – в радості й біді.
Його велич – життя України, 
Він формує тут долі людські.
І коли нависла загроза,
Україну нищать вороги…
Керівне крісло поміняв на гвинтівку…
Таке виховання дали батьки!
Все звичайно, все традиційно,
Це така вже вимога долі!
Володимир Петрович – керівник і воїн,
І в житті, й на бойовому полі.
Мер шанує порядок і щирість,
Ще й команда у нього така…
Працьовита, впевнена, завзята,
Прагне для Чорткова розквіту й добра.
Хай щастить вам на кожному кроці,
Негаразди ідуть в небуття…
А команда із мером Чорткова
Вміло втілює справи в життя!

Наталія МАЦЕЛЮХ, 
відмінник народної освіти України, 

вчитель-методист ЗОШ І – ІІІ ступенів 
№ 7 м. Чорткова 

Коломийка

Подивились люди добрі 
фільм про Роксоляну, 
вирішили терміново 
слати лист султану.
                Ми ж бо зовсім не чужії, 
                дивлячись на те, 
                нам в намісники призначить 
                своїх шех-заде.
Пашів в нього у дивані –
неповний десяток.
в нас – голів, головеняток – 
як в маку зерняток.
                Справедливо кадді завжди 
                роблять своє діло, 
                наші як не «колядують» –
                зловживають вміло.
Крутять, наче циган сонцем, 
щоб «пучком» все вийшло, 
і закон для них послушний, 
як кобилі дишло.
                Влада суддям «відстебнула» 
                захмарні зарплати –
                стидно «бідним» їм тепер 
                малий хабар брати.
Там люстрація йде в бочці — 
в щось рідке пірнають, 
а якщо не встиг пірнути –
голову стинають.
               В кращім випадку своїх 
               викидаєм в баки, 
                 та люстрати в нас безличні –
                їм це все до с...и.
Не запрошують в міністри 
різних іноземців, 
наші скоро завезуть 
з Африки туземців.
                Лихварі і грошолюби 
                нами покерують –
                з награбованим добром 
                із країни «здують».
Щоб чудовий серіал 
та й не зупинився, 
треба знову щоб Гюрем 
султан підкорився.

Леонід КОЛУБАЄВ

Напевно, ви часто зустрічали на сторінках нашої районки публікації цієї людини. Основна тематика його 
матеріалів – про життєві шляхи військових-уродженців Чортківщини, успіхи школярів з міста й сіл району, 
а також – активна агітація молодих людей до вступу в лави української армії, запрошення на навчання в на-
вчальних закладах військового спрямування. Та про самого дописувача, позаштатного кореспондента «Голосу 
народу» інформації було небагато. На прохання редакції він люб’язно погодився привідкрити завісу невідомості, 
що оточує його постать. У цьому нарисі сторінками свого життя поведе нас Степан Євстахійович ОСАДЦА – 
полковник запасу, учасник бойових дій з розмінування в Україні, уповноважений Чортківського об’єднаного 
міського військового комісаріату.

Восени 2011 року Олександр Мельни-
чук був призваний до лав Збройних Сил 
України Чортківським райвійськкома-
том на 1 рік. Серед однополчан – хлоп-

ці із загальною 
середньою осві-
тою, середньою 
спеціальною і 
вищою. Дій-
сну військо-
ву строкову 
службу почав 
у навчальному 
центрі Сухо-
путних військ 
Збройних Сил 
України «Дес-
на» Чернігів-
ської області. 

Уродженець села Хом`яківка Чортків-
ського району Тернопільської області 
в армії був відібраний на навчання на 
військову спеціальність «механік-водій 
танку». П`ять місяців солдати вчилися 
керувати танком, вивчали його будову, 
обладнання, навчалися обслуговувати, 
водити танк і берегти бойову маши-
ну. Після успішного навчання солдат 
Олександр Мельничук був розподіле-
ний до військової частини на Закар-

паття у місто Ужгород. Мета досягнута!
Сім`я Мельничуків є багатодітною, 

має шестеро дітей, з яких – четверо 
хлопців. А дві доньки вже одружені. 
Брат Іван Мельничук у 2013 році за-
кінчив однорічну строкову службу 
оператором-навідником. Він відмін-
но стріляв із танкової гармати і куле-
мета, мав заохочення – короткочас-
ну відпустку додому. 

Сашко Мельничук до армії закін-
чив сільськогосподарський ліцей у смт 
Товсте Заліщицького району за спеці-
альністю «кухар-кондитер». У сім`ї усі 
здивовані, адже сподівалися, що Сашко 
з його кухарськими вміннями і талан-
том посяде місце біля армійської кух-
ні… Але доля дала йому можливість ще 
додатково здобути справжню чоловічу 
професію!

У наступному періоді життя Олек-
сандр Мельничук працював в охо-
роні промислового підприємства на 
Івано-Франківщині декілька років 
разом із братом Іваном. Та життя ви-
магало більшого і відповідальнішого.

Був я в березні ц. р. у сім`ї Мель-
ничуків, його мама сказала: «Сашко 
вже майже рік на передньому краї в 
зоні райцентру Мар`їнка, дотичному 

до Донецька з західного боку». Так що 
– доброволець! Командир батальйону 
заявив, що документи на присвоєння 
статусу учасника бойових дій будуть 
оформлені й видані на руки.

З приходом весни цікавіше бу-
дуть службу нести на рубежі розділу, 
сприйматимуть новини розбудови 
оборонної смуги реально. Тобто, во-
рога оборонними діями будуть обез-
силювати, а якщо наступатиме, то й 
знищувати.

Ми, звичайно, мало поінформова-
ні про щоденні, може, і малозначні 
події на фронті, але Авдіївку і Широ-
кине, зайняті нашими бойовими до-
бровольцями, належно сприймаємо. 

До цієї кореспонденції долучаю 
малу світлину воїна Олександра Пе-
тровича Мельничука, котру мені вру-
чила його мати.

...Сашко Мельничук цією весною 
повернувся додому в статусі учасни-
ка бойових дій. Його радо зустріла 
багатодітна сім`я. Радіють батьки, аж 
помолодшали. Життя продовжується.

Степан ОСАДЦА,
 полковник запасу, учасник 

бойових дій з розмінування в Україні

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ
Чортківський об’єднаний міський військовий комісаріат проводить прийом громадян України: чоловіків віком від 18 до 60 років; 

жінок віком від 18 до 50 років, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом.
Пріоритетними військовими частинами щодо комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом є: 

В1428 (м. Тернопіль), В0259 (м. В.Волинськ).
Згідно зі Законом України на військову службу за контрактом приймаються 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 7138 грн.;
– безкоштовне медичне обслуговування;
– виплата грошової компенсації за піднайом житлового приміщення;
– пільги при вступі у вищі навчальні заклади України;
– соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей згідно з чинним законодавством України.

Звертатись за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40.
Тел.: 2-14-64, 098-254-36-14.

Бачить себе при зброї З нагоди 25-ої річниці Незалежності 
України Чортківська районна рада та 
Чортківська районна державна адмі-
ністрація оголошують конкурс пое-
тичних, прозових та живописних тво-
рів «З днем народження, Україно!».

Конкурсні роботи просимо подати 
до 18 серпня 2016 року в Чортківську 
районну раду.

За довідками звертатись за теле-
фонами: 2-33-73, 2-12-78.

Написано серцем
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Погляд зблизька

На шальках терезів – 
Шампань & Чортківщина

Частина нашої журналістської групи 
відкривала для себе аграрія-француза впер-
ше. Як, мабуть, й чимало читачів «Голосу 
народу». Бо що там не кажіть, одначе так 
вже влаштована людська сутність: спершу 
нас цікавить власне особа, а відтак вже тво-
рена нею справа. Жан-Поль – людина над-
звичайно комунікабельна та напрочуд (до 
найвищого подивування!) проста – не ховає 
жодних скелетів до шафи, залюбки винося-
чи «на люди» факти зі свого життєпису.

Отож, на наші українські терени апріорі 
його вивела фірма Suffle, котра займається 
як первинною, так і вторинною переробкою 
сировини. На початках – робота в Польщі 
(впродовж 10-ти років), через що наш віза-
ві й добре розмовляє по-польськи. Згодом 

фірма запропонувала працю в Україні, то 
вже – компанія Suffle-agro-Ukraina в м. Сла-
вута на Хмельниччині. Відтак ділові контак-
ти й привели працелюбного, допитливого в 
освоюваному ним ділі француза на Чортків-
щину. А родом він з регіону Шампань («то 
близько Парижа – всього 150 кілометрів!»). 
Землероб з діда-прадіда, бо успадкував від 
прародичів 120 гектарів землі там, на отчині 
(наразі нею займається син Бенжамен). Має 
фах агронома (первинний) та фінансиста 
(вторинний). Чи тужить за домом? У від-
повідь п. Жан-Поль лиш усміхається: в час 
нинішніх технологій – смартфонів, скайп-
зв’язку, а ще потужних авіаліній, відстань в 
якихось там 2 тис. км – то не відстань. Тож 
частенько літає до Франції на вік-енд.

Офіс
Він «прописаний» за білівською адресою, 

хоча фірма «Полівці», наразі маючи в об-
робітку 6500 га земель, господарить в 6-ти 
селах нашого району (Біла, Росохач, Полів-
ці, Джурин, Базар та Шульганівка). Поки 

зводиться належне офісне приміщення, для 
цього слугує цілий комплекс вагончиків-
модулів, оснащених й автономним опален-
ням, і кондиціонерами. Тож зеніт липне-
вої спеки без жодного натяку на дощ (що 
втішно поціновує Жан-Поль, раз у раз по-
вторюючи: «Добра погода! Дуже добра для 
жнив!») не заважає нам комфортно майже 
годину часу вести обопільно цікаву бесіду, 
за нагоди влаштувавши, по суті, міні-прес-
конференцію й досхочу вдовольнивши свою 
журналістську цікавість.

Це лиш спершу видається, що орендовані  
фірмою в пайовиків землі розкидані по різ-
них селах. І п. Жан-Поль, і п. Тетяна в унісон 
твердять, що власне поля розташовані досить 
компактно, дотично, що зручно для техніки. 
Бо в фірмі «Полівці» все заздалегідь зважу-
ється й прораховується. Вирощувані культури 
– озима пшениця та ярий ячмінь переважно 
пивоварних сортів (адже фірма співпрацює 
зі згаданою славутською Suffle-agro-Ukraina 
щодо виробництва солоду), ріпак, соя, со-
няшник, горох і трішки гречки. Вирощування 
перелічених культур та їх реалізація в межах 
України – це, так би мовити, перший етап 

функціонування «прюдомівського» дитяти. У 
перспективі – ще й переробка вирощеного на 
вторинний продукт. Бачиться в майбутності 
й можливий розвиток тваринницької галузі 
– свинарства зокрема. Одначе те буде потім. 
Нині ж ведемо мову про вирощений вже вро-
жай і врожайність. І чуємо від п. Прюдома, 
що ріпак, хоч і показує на 1-2 ц/га менше, 
та то «не зле». Ячмінь, гадає, видасть більше, 
одначе якість цьогоріч гірша («так проба за-
свідчує»). Та конкретизувати результати ще 
зарано, бо ж ми навідали господарку якраз в 
зеніті жнив. Наразі змолочено горох та ріпак, 
триває обмолот ячменю (вдень) та пшениці 
(вночі). Чому так? Жан-Поль посвячує нас в 
агрономічні тонкощі: мовляв, ячменю треба 
максимум сонця, а ось пшениці – ні, навпа-
ки, вночі – краще, бо максимальна вологість. 
Комбайни в господарстві – виключно фірми 
John Deere, нинішніх жнив їх парк поповнив-
ся ще двома одиницями, що й уможливило 
справлятися власними силами, не наймаючи 
зі сторони. Загалом на «прюдомівській» фір-
мі працює 130 осіб (на сезон додається ще з 
десяток). Людський фактор, кадри (як мовить 
наш візаві – «добрий працівник») – один з 
визначальних поміж означених ним факторів 
господарювання: погода, земля, кадри, гроші. 
Мовляв, все разом дає результат, якщо чогось 
бракує – виникає проблема.

Ми поцікавилися схожим та відмінним в 
аграрній галузі у них, французів, та в нас, 

українців. Специфіка ось в чому: господар-
ства там зазвичай невеличкі, їх багато. Й 
вони об`єднуються в клуби, прагнучи тіс-
нішої співпраці, не наражаючись на мож-
ливі ризики наодинці, як, приміром, наші 
аграрії. Дослідна діяльність, зокрема, щодо 
нових сортів, поставлена у Франції на ре-
гіональному рівні, присутній і державний 
рівень, приміром, щодо розвитку специфіч-
них галузей рослинництва – вирощування 
льону, коноплі, маку, а також цілих галузей 
– виноградарства, вівчарства. Під них ви-
діляються програми, йде супровід держави.    

Поле
На господарці білівського відділку гро-

мадяться чотири величезні (ємкістю 1 тис. 
т кожна) конструкції, іменовані силосами. 
«Досить зручні, оснащені за найсучасніши-
ми технологіями, добре вентильовані», – так 
характеризує нам те видиво п. Тетяна Сто-
ляренко, коли полишаємо межі відділку й 
вирушаємо в поле. Якраз триває процес за-
вантаження зерна з трактора John Deere за-
собом шнека, котрим переміщується збіжжя.

А відтак, доки «прюдомівський» позашля-
ховик легко долав жнивний лан зі золоче-
ною в променях післяполудневого сонця 
високою стернею, наша журналістська бра-
тія не втрималась від компліменту госпо-
дареві за його доволі пристойну українську 
мову. Він же наче на те й чекав, визнавши, 
що раз у раз вдосконалює вимову, проте ще 
не стовідсотково. Має потребу говорити по-
українськи з комбайнерами, водіями, зре-
штою, всіма працівниками, бо ж француз 
– лише він один!

Вже за кілька хвилин, на полі № 2 тут же 
неподалік, в Білій, ми й мали змогу пере-
свідчитись в тому очевидячки. Один із John 
Deere-ів (наразі на тій площі працювало три 
комбайни, котрі обслуговують відповідно 
три команди) молотив ячмінь. Виявляється, 
в комплексі до них долучено транспортера, 
котрий доставляє зерно до фур-вантажівок 
на ґрунтову дорогу. Бо ж у Прюдома як? Аби 
великовагова фура та й заїхала на площу – 
не дай Боже! Турбота про спокій ґрунту, а 
в підсумку і його віддачу – максимальна. 
Так само, як і про жниварів. Принагідно п. 
Жан-Поль пояснив: звідсіля, з обмолоченої 
площі, збереться солома – для потреб пайо-
виків, на їх бажання й стюкується. А так, по 
стерні, згодом засіватиметься ріпак, під цю 
культуру піде тільки сівалка, жодного обро-
бітку (детальніше про технології – далі).

На кожному полі неодмінно присутня дис-
кова борона та потужна діжка з водою – на 
всяк випадок, якщо (не дай Боже!) пожежа. 
На цьому наголошував і п. Прюдом, і відпові-
дальний за жнива власне на полі № 2 Руслан 
Сусяк. Жан-Поль лаконічно охарактеризував 
процес жнив у своїй фірмі. Натепер комбайни 
(по 3-4 команди) молотять пшеницю-ячмінь 
в трьох місцях. Приміром, в Базарі, на там-
тешньому відділку, працює аж 5 комбайнів і 2 
транспортери. У Росохачі один комбайн веде 
обмолот пшениці найкращої селекції для на-
сіннєвого фонду. Бо й це діло в «Полівцях» 

поставлено на належний рівень, підтверджен-
ням чому слугують слова нашого «гіда»: «Шу-
каю найкращу генетику на цей регіон».

Запросини в гості
Пан Прюдом сповідує принцип нульової 

технології обробітку ґрунту – натепер пере-
дової в світі. Здається, ось ці слова – то його 
гасло: «Краще, ніж плуг, то корінь працює в 
землі. І працює дуже добре, й задарма. Без 
солярки, без нічого». Процес оранки земель 
тут ігнорується цілковито – адже при ньому 
мікроорганізми, потрібні для росту рослин, 
дістають стрес і гинуть. Наразі присутні 
лише дискування та культивація площ, та й 
то не завжди, – приміром, для ячменю, со-
няшника. А для пшениці й ріпаку вони зо-
всім не потрібні. Тож п. Жан-Поль й запро-
сив нас вже у вересні, під час засіву озимої 
пшениці, вочевидячки спостерегти такий 
процес. Так і мовив: «Моє авто – ваш офіс 
– і в поле!». Діждемось вересня?

Анна БЛАЖЕНКО,
Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Прюдомівський почерк» 
на жнивному лані: четверте літо

Це був наче візит у відповідь: адже і керівник аграрної фірми «Полівці» Жан-Поль Прюдом, і його заступник 
Тетяна Столяренко минулої осені люб`язно погодились, було, завітати до редакції й дати інтерв`ю газеті, по суті, 
вже під завісу сільськогосподарського року. А нині, в часі жнив – четвертих для «прюдомівської» фірми, ми взяли 
та й напросилися в гості до них. І ось що з того вийшло.
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Благодійність

Свято

Уже кілька років поспіль свій День наро-
дження святкує наймолодший населений 
пункт Чортківщини – селище цукроварів 
Заводське. Раніше святкування відбувалося 
десь скромніше, а цьогоріч більш помпез-
но, як, приміром, минулої неділі. Запита-
єте, чому? Бо в поточному році виповню-
ється 35 літ із часу утворення селища як 
окремої адміністративно-територіальної 
одиниці. Тому й програма святкування 

була досить насиченою та цікавою: вітан-
ня депутатів різних рівнів, місцевої влади, 
концертні виступи приїжджих іменитих та 
місцевих не менш талановитих артистів, 
велоквест тощо. Пошанували теплим сло-
вом і тих, хто вніс помітний вклад у розбу-
дову селища, пом`янули хвилиною зажури 
односельців, котрі вже відійшли у засвіти. 
А що вже було різних розваг та атракціонів 
для малечі – справжнісінький тобі дісней-
ленд! І ще – уперше свої іменини Завод-
ське відзначало в якості центру новоутво-
реної громади, помітні потуги якої видно 
неозброєним оком і вже неодноразово були 
поціновані на рівні області й навіть столиці 
як однієї з найактивніших і перспективних 
у плані розвою.

Родзинкою урочистостей став приїзд 
першого директора цукрозаводу, власне за-

вдяки чому воно з`явилося на мапі Украї-
ни (читайте у попередньому числі районки 
вміщену публікацію з архівними світли-
нами про будівництво нашого велетня ві-
тчизняної харчової промисловості), – Вла-
дислава Селітбовського, котрому, як він 

зазначив у своєму вітально-
му слові, приємно сьогодні 
бачити, як заново відроджу-
ється селище. Тож недарма 
за значні заслуги перед гро-
мадою вперше в історії цього 
населеного пункту його було 
удостоєно звання «Почес-
ний громадянин селища За-
водського» з врученням від-

повідної відзнаки (на знімку).
До глибокої ночі все звучали і звучали 

з імпровізованої сцени перед місцевим бу-
динком культури віршовані, пісенні, тан-
цювальні вітання, яким гаряче аплодували 
мешканці селища, ховаючись у затінку від 
пекучого липневого сонця, смакуючи під 
плакучими вербами різними наїдками і 
напоями до душі. Віриться, з гарним на-
строєм підійдуть заводчани до нового, вже 
38-го за ліком сезону цукроваріння, який 
обіцяє розпочатися як ніколи рано – у тре-
тій декаді серпня. Та про це – буде окрема 
розмова.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

Заново відродитись у 35

Щиро вітаємо з ювілейним 
30-м Днем народження, який 

завітає завтра до нашої 
любої донечки

Оксани Франківни 
ЛАЗАРЧУК

зі с. 
Ягільниця.
Будь 
 завжди 
здорова, 
 кохана, 
 багата, 
Хай кожен 
      день 
Тобі буде,
 як свято. 
Нехай 
     усміхаються 
          сонце й удача, 
І тихе жіноче 
          омріяне щастя. 
Нехай у Тебе 
       будуть 
              друзі хороші, 
Хай у кишенях 
          водяться 
                   гроші, 
Хай доля прихильною 
             й доброю буде, 
Хай завжди з повагою 
             ставляться 
                      люди. 
Щоб смутку не знала 
                ніколи-ніколи, 
Добра й радості, 
                всього доволі! 
Бо людям для щастя 
                  багато 
                 не треба –

Сімейного затишку 
           й мирного   
                 неба.

З пошаною та 
любов’ю – батьки.

Так говорив, відкриваючи після ремон-
ту дитячий дошкільний заклад «Весел-
ка» у с. Косів, головний спонсор Василь 
Степанович Градовий. Його аграрне під-
приємство «Дзвін» господарює на ту-
тешніх полях, а тому активно підтримує 
соціальну сферу села. Зокрема, немало 
доклався пан Градовий до благоустрою 
місцевого дитсадка. Нещодавно оновлен-
ня зазнав центральний вхід на територію 
закладу: викладено тротуарною плиткою 
майданчик перед теж щойно змайстро-
ваною брамою, закладена нова огорожа. 
Це – заслуга дирекції ПАП «Дзвін». Коли 
депутати райради та її голова Віктор Ше-
пета вирішили, що кошти, виділені на 
співфінансування проекту реконструкції 
Косівського будинку культури, незважа-
ючи на програш у конкурсі, залишаться 

в селі, Василь Степано-
вич і тут постарався не 
стояти осторонь, а від 
початку допомагав до-
брою порадою, майстер-
ною роботою, фінансово. 
Гуртом – сільським голо-
вою Андрієм Бідочком, 
депутатом райради Надією 
Задорожною, завідуючою 
ДНЗ Лесею Феник – було 
вирішено, що найпер-
спективніше буде вкласти 
у майбутнє села – отих 
малесеньких «зерняток»-
косівчан. Приміщення 
дитсадка потребувало ре-
монту. Найбільше уваги 
до себе вимагала каналі-
заційна система і кухня. 
На цьому й зосередилися. 
За 98 тис. грн. – кошти, 
що надійшли з райбю-
джету, та спонсорські 
від ПАП «Дзвін» у сумі 
45 тис. грн. було заміне-
но повністю каналізацію 

та зроблено капітальний ремонт у кухні: 
майстри вимостили керамічною плиткою 
підлогу, стіни; 
стелю оббили 
а л ю м і н і є в и -
ми панелями, 
вклали енер-
г о з б е р і г аюч і 
вікна. Хвалить-
ся господиня 
кухні новим 
бойлером, ви-
тяжкою та сто-
лами. Зазнала 
змін і спальня, 
в якій набира-
ється сил в піс-
ляобідньому сні 
малеча. Тут за-

мінили 50 кв. м старої підлоги на ламінат. 
Допомагати соціальній сфері сіл, жи-

телі яких ввірили йому до обробітку свої 
земельні паї, – то є основний принцип 
роботи Василя Степановича. Залучає до 
благодійності керівник агропідприємства 
і своїх дітей. Того дня завітали в садочок 
його донька Тетяна та син Василь, вру-
чивши вихованцям «Веселки» іграшки та 
солодощі. 

Усі кімнати дошкільного закладу пе-
ребілили своїми працьовитими руками 
працівниці ДНЗ. За відданість професії, 
бажання змін, небайдужість і працьови-
тість отримали грошову премію від пана 
Градового, а голова райради Віктор Ше-
пета висловив вдячність завідуючій ДНЗ 
Лесі Феник і всьому колективу дитсадка 
за активність та співпрацю. 

Знову виповнилися стіни дитячого 
садочка веселим сміхом маленьких ко-
сівчан. Тридцятеро хлопчиків і дівчаток 
згуртувалися навколо вихователів, щоби 
разом гратися в потішні ігри щойно по-
дарованими іграшками, опановувати нові 
знання, пізнавати світ.

Оксана СВИСТУН 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Усе з малого зерняти починається»



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00, 01.30 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.35, 23.50 На слуху 
08.30 Паспортний сервiс 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
15.30 Х/ф «Камiнний хрест» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Орегонський путiвник 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.50 Перша шпальта 
19.20 РЕ:ФОРМА 
19.45 Спецпроект 
«Євробачення-2017. Битва мiст»-2 
21.50 Подорожнi 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.05 «Битва салонiв» 
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весiлля-5» 
11.00 «Мiняю жiнку-2» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка 6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-4» 
20.15 Т/с «Свати-4» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 16+ 
23.10 Х/ф «Операцiя 
«Тушонка»» 16+ 

ІНТЕР
05.40, 11.55 Док.проект 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
06.35 Х/ф «Iгри дорослих дiвчат» 
09.15 Х/ф «В Париж!» 16+ 
13.45 «Судовi справи» 
14.40 «Сiмейний суд» 
15.35 «Чекай на мене» 
17.50 Новини 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
20.30 Т/с «Дурна кров» 16+ 
22.30 Т/с «Територiя краси» 
00.15 Т/с «Щасливчик Пашка» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 
02.00 «Вiстi ТТБ» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Учнiвський 
щоденник» 
19.45 «Музеями 
Тернопiлля» 
20.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Кобзар єднає Україну») 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
23.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
23.35 «Загубленi у часi» 
23.50 «Пiснi нашого краю» 
00.30 «Подорожнi 
замальовки» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 «Справжня цiна» 
09.45 «Сад, город, квiтник» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.10, 01.00 Х/ф «Айрiс» 16+ 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 «Дивовижне i 
небезпечне» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Русалки» 16+ 
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2 серпня, вівторок 3 серпня, середа 4 серпня, 1 серпня, понеділок
УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.35, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.15 Український корт 
09.45 Нашi грошi 
10.15 Т/с «Таксi» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.45 Мультфiльм «Друзi 
янголiв» 
13.55 Школа Мерi Поппiнс 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 «Коронацiя 
слова-2016». Церемонiя 
нагородження 
15.45 Д/ф «Iсторiя однiєї 
криївки» 
17.15 Д/с 
«Середземномор»я» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.45 Т/с «Травма» 
20.30 Книга ua 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30, 01.15 ТСН
09.45 «Чотири весiлля-5» 
11.00 «Мiняю жiнку-2» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10, 03.50 
«Сiмейнi мелодрами-6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка 6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-4» 
20.15 Т/с «Свати-4» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 16+ 
23.10 Х/ф «План втечi» 16+ 

ІНТЕР
06.15, 08.45, 20.00 
«Подробицi» 
06.45, 11.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
09.15, 20.30 Т/с «Дурна 
кров» 16+ 
13.00 «Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
16.45 «Давай одружимося» 
17.50 Новини 
18.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.30 Т/с «Територiя краси» 
00.10 Т/с «Щасливчик Пашка» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 
02.00 «Вiстi ТТБ» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00, 23.30 «Тема дня» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 
23.00 «Європа очима 
українця» 
23.45 «Крiзь призму часу» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 «Євромакс» 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Дивовижне i 
небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 Музична «Гал-
клiп» 
12.40 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 Творчий вечiр 
Вадима Крищенка (2015р) 
14.00 Х/ф «Загублений свiт» 
16.40 Дитяча «Чарiвний 
ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 

iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Формула здоров’я» 
22.40 Х/ф «Виверження 
вулкану» 16+ 
01.00 Х/ф «Загублений свiт 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 17.45 Т/с «На 
безiменнiй висотi» 
11.05, 13.20 Х/ф 
«Руслан» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.30, 16.20 Т/с «Нiконов i 
Ко» 16+ 
16.55, 21.25 Т/с «Снайпер. 
Зброя вiдплати» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
22.20 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.15 Х/ф 
«Хранитель» 16+ 

СТБ
06.35, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.35 «Нацiональне 
талант-шоу 
«Танцюють всi!-8» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 01.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-5 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс-2» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids Time 
06.05 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.22 Т/с «Друзi» 
09.50 Т/с «Щасливi разом» 
15.20 Т/с «Не родись 
вродливою» 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
20.00 Супермодель по-
українськи-2 
21.50 Київ вдень i вночi 
23.20 Х/ф «Загiн» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зiрковий 
шлях 
11.10, 21.00, 23.30 Т/с 
«Королева гри» 16+ 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
00.50 Т/с «C.S.I.: Нью 
Йорк» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 12.10, 01.15 
«Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
08.50, 18.50 «Люстратор 
7.62» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Каїр» 
10.15 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Троя» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
13.30, 23.55 Т/с 
«МЕК 8» 16+ 
13.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.45 Т/с «Загублений 
свiт» 
15.40, 22.00 Т/с 
«Легенди» 16+ 
16.35 Х/ф 
«Притулок» 16+ 
19.20 «Люстратор 7,62» 
20.00 Х/ф «Кiкбоксер-4: 
Агресор» 16+ 
00.20 Т/с «Секта» 16+ 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.30, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.15 Чоловiчий клуб 
09.45 Д/с «Клуб пригод» 
10.15 Т/с «Таксi» 
11.00 Вiкно в Америку 
11.30 Вiйна i мир 
12.10 Слiдство. Iнфо 
13.45 Мультфiльм «Друзi 
янголiв» 
13.55 Як це? 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Спогади 
15.35 Надвечiр’я. Долi 
16.30 Свiтло 
17.15 Д/с 
«Середземномор»я» 
18.15 Новини. Свiт 
18.45 Т/с «Травма» 
20.25 Проект «Україна-25». 
Українська нова хвиля. 
Анiмацiйний фiльм 
«Атракцiон» 
20.35 Документальне кiно. Цикл 
«Повернення» Д/ф «Мер» 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.25 Класики свiтової 
лiтератури 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30, 01.10 ТСН
09.45 «Чотири весiлля-5» 
11.00 «Мiняю жiнку-3» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка-6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-4» 
20.15 Т/с «Свати-4» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 16+ 
23.10, 01.55 Х/ф «Танцюй 
звiдси!» 16+ 

ІНТЕР
06.20, 08.45, 20.00 
«Подробицi» 
06.50, 11.15 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
09.15, 20.30 Т/с «Дурна 
кров» (16+) 
13.00 «Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
16.45 «Давай одружимося» 
17.50 Новини 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
22.30 Т/с «Територiя краси» 
00.15 Т/с «Щасливчик Пашка» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Вiстi ТТБ» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00, 23.45 «Тема дня» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Думки вголос» 
21.50, 00.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 
23.00 «Акценти тижня» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Формула здоров’я» 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Дивовижне i 
небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.40 «Сад, город, квiтник» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Забери мене 
додому» 
17.30 Музична «Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 

ICTV
05.00 Служба розшуку 
дiтей 
05.05 Провокатор 
05.55 Громадянська 
оборона 
07.00, 04.10 Факти 
07.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Зiрка YouTube 
11.35 Без гальм 
12.00, 13.20 Дивитись усiм! 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40, 16.20 Х/ф «Перший 
лицар» 
16.50 Х/ф «Гнiв 
титанiв» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «Снайпер. 
Зброя вiдплати» 16+ 
22.20 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.15 Х/ф «Час 
вiдьом» 16+ 
01.05 Х/ф «Той, що знову 
виганяє» 16+ 

СТБ
07.25, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.25 «Зiркове життя» 
11.20 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком...» 
13.05, 20.00, 01.50 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.45 «Доньки-матерi» 
00.45 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 08.00 Kids Time 
06.07 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.02 М/ф «Сезон 
полювання-2» 
09.20 Х/ф «Все включено: 
Канiкули в Грецiї» 
11.20 Х/ф «Реальнi 
дiвчиська» 
13.20, 00.10 Х/ф «Вибух з 
минулого» 
15.20 Т/с «Не родись 
вродливою» 
19.00 Дешево i сердито 
21.10 Суперiнтуїцiя 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 01.50 Подiї 
06.50, 07.15, 08.15 
Ранок з Україною 
09.15, 03.50 Зiрковий шлях 
11.20 Реальна мiстика 
12.20 Х/ф 
«Сонцестояння» 16+ 
14.30, 15.30 Т/с «Iлюзiя 
щастя» 16+ 
19.45, 02.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Королева 
гри» 16+ 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Петля 
часу» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.40, 09.00 «Top Gear» 
08.40, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
11.00 «Реал-бодрит» 
12.00 «Українськi 
сенсацiї» 
13.00 Д/п «Дембель» 
14.00, 18.50 
«Люстратор 7,62» 
14.55 «Люстратор. 
Спецпроект» 
15.50, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
18.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком 
таємно» 
20.00 Х/ф 
«Заручник» 16+ 
22.00 Т/с 
«Легенди» 16+ 
23.55 Х/ф «Афганськi 
лицарi» 18+ 
01.55 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 01.30 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.30, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.15 Чоловiчий клуб 
09.45 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.15 Спецпроект 
«Євробачення-2017. 
Битва мiст»-2 
11.25 Президентська 
колекцiя. Д/ф «Мрiї Обами» 
12.15 Перша студiя 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.45 Мультфiльм «Друзi 
янголiв» 
13.55 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.05 Фольк-music 
16.20 Подорожнi 
17.10 Мистецький пульс 
Америки 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.45 Т/с «Травма» 
20.30 Нашi грошi 
21.50 Вiйна i мир 
22.40 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.05 «Битва салонiв» 
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30, 01.05 ТСН
09.45 «Чотири весiлля-5» 
11.00 «Мiняю жiнку-3» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка-6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-4» 
20.15 Т/с «Свати-4» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 16+ 
23.10 Х/ф «Прибульцi» 

ІНТЕР
06.15, 08.45 «Подробицi» 
06.45, 11.10 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
09.15, 20.30 Т/с «Дурна 
кров» 16+ 
13.00 «Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
16.45 «Давай одружимося» 
17.50 Новини 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 Подробицi 
22.30 Т/с «Територiя 
краси» 
00.20 Т/с «Щасливчик 
Пашка» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Вiстi ТТБ» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «Крiзь призму часу» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Кобзар єднає Україну») 
23.30 «Iз нашої вiдеотеки» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Сiльський 
календар» 
08.05, 21.30 «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Дивовижне i 
небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча «Чарiвний 
ключик» 
12.10 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
12.40 «Сучасна медицина i 
здоров’я» 
13.00 Хiт-парад 

14.00 Х/ф «Диявольський 
острiв» 
17.30 «Право на успiх» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 «Євромакс» 
22.35 Х/ф «Рятувальний 
модуль» 16+ 

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с «Нiчнi ластiвки» 16+ 
11.50, 13.20, 01.10 Х/ф 
«Червона планета» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.30, 16.20 Т/с 
«Нiконов i Ко» 16+ 
16.55, 21.25 Т/с «Снайпер. 
Зброя вiдплати» 16+ 
17.50 Т/с «На безiменнiй 
висотi» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
22.15 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.15 Х/ф «Руслан» 16+ 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Зiркове життя» 
10.15 «Вагiтна у 16» 
11.15 «Доньки-матерi» 
12.15 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-8» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
19.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-7 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Врятуйте нашу 
сiм’ю-3» 
01.45 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.45 Зона ночi 
05.50, 07.10 Kids Time 
05.52 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.12 Т/с «Друзi» 
09.50 Т/с «Щасливi разом» 
15.20 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
20.00 Супермодель по-
українськи-2 
21.50 Київ вдень i вночi 
23.50 Х/ф «Шалена карта» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 03.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15, 04.15 Зiрковий 
шлях 
11.10, 21.00, 23.30 Т/с 
«Королева гри» 16+ 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 

2+2
07.35, 12.10 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
08.50 «Люстратор 7,62» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Сан-Франциско» 
10.15 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Окiнава» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
13.30, 23.55 Т/с 
«МЕК 8» 16+ 
13.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.45 Т/с 
«Загублений свiт» 
15.40, 22.00 Т/с 
«Легенди» 16+ 
16.35 Х/ф 
«Янголи неба» 16+ 
18.50 «Люстратор 7.62» 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00 Х/ф 
«Притулок» 16+ 
00.20 Т/с «Секта» 16+ 
01.15 Х/ф 
«Повернення» 18+ 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.35, 23.50 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.15 Дорога до Рiо-2016. 
Спецвипуск 
09.45 РЕ:ФОРМА 
10.15 Т/с «Таксi» 
11.00 Чоловiчий клуб. Спорт 
12.05 Документальне кiно. 
Цикл «Повернення» Д/ф 
«Мер» 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.45 Мультфiльм «Друзi 
янголiв» 
13.55 Хочу бути 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Театральнi сезони 
15.35 Вiра. Надiя. Любов 
16.30 Гра долi 
17.15 Д/с «Середземномор’я» 
18.15 Новини. Свiт 
18.45 Т/с «Травма» 
20.30 Проект «Україна-25». 
Українська нова хвиля. 
Художнiй короткометражний 
фiльм «Борода» 
21.50 Перша студiя 
22.40 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 
 

1+1
06.05 «Битва салонiв» 
07.00, 08.00 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
09.00, 19.30 ТСН
09.45 «Чотири весiлля-5» 
11.00 «Мiняю жiнку-3» 
12.15, 12.50 «Слiпа» 
13.15, 14.10 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.10, 16.10 «Розсмiши 
комiка-6» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-4» 
20.20 «Сватики» 
21.00 «Свiтське життя. 
10 рокiв» 
23.20 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
06.15, 08.45, 20.00, 01.55 
«Подробицi» 
06.45, 11.15 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
09.15 Т/с «Дурна кров» 16+ 
13.00 «Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
16.45 «Давай одружимося» 
17.50 Новини 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.30 Х/ф «Зовсiм iнше 
життя» 
00.15 Х/ф «Про нього» 16+ 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
18.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Кобзар єднає Україну») 
22.30 «Час країни» 
23.00 «Актуальне 
iнтерв’ю» 
23.20 «Пiснi нашого краю» 
23.30 «Пiлiгрим» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Слiдства. Iнфо» 
08.10, 20.40 «Право на 
успiх» 

08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Дивовижне 
i небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча «Чарiвний 
ключик» 
12.10 Музична «Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Постскриптум: 
ваш кiт мертвий» 
17.30 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 «Сiльський календар» 
22.35 Х/ф «По той бiк минулого» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 17.45 Т/с «На 
безiменнiй висотi» 
11.00, 13.20 Х/ф 
«Двiйник» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.25, 16.20 Т/с 
«Нiконов i Ко» 16+ 
16.50 Т/с «Снайпер. 
Зброя вiдплати» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Скетчком «На трьох» 
23.30 Х/ф «Нема куди 
тiкати» 16+ 

СТБ
06.00, 18.30, 00.30 Т/с 
«Коли ми вдома» 
07.30 Х/ф «Подарунок 
долi» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.50 Т/с «Красуня та 
чудовисько» 
22.35 Х/ф «Кохання пiд 
наглядом» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.47, 22.00 Київ вдень i вночi 
11.50, 20.00 Супермодель 
по-українськи-2 
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
23.20 Х/ф «Парфумер: 
Iсторiя одного вбивцi» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 04.15 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 05.10 Зiрковий шлях 
11.10, 21.00, 23.30 Т/с 
«Королева гри» 16+ 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 

2+2
07.35, 12.10 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
08.50, 18.50 «Люстратор 7.62» 
09.00, 19.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «101 винахiд, 
що змiнив свiт» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
13.40, 23.45 Т/с 
«МЕК 8» 16+ 
14.05 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.55 Т/с «Загублений 
свiт» 
15.50 Т/с «Легенди» 16+ 
16.45 Х/ф «Кiкбоксер-5: 
Вiдплата» 16+ 
20.00 Х/ф 
«Фiладельфiйський 
експеримент» 16+ 
22.00 Х/ф «100000000 до 
н.е.» 16+ 
00.10 Т/с «Секта» 16+ 

УТ-1 
08.10 Смакота 
08.35 Золотий гусак 
09.00 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Церемонiя вiдкриття 
13.30, 20.00, 20.45 Студiя. 
Рiо-2016 
14.30, 18.45 ХХХI 
Олiмпiйськi iгри. 
Веслування академiчне 
16.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Кульова стрiльба 
(гвинт. 10м. жiнки). 
Велошосе 
17.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Кiнний спорт 
20.30 Новини 
21.15 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Кiнний спорт. 
Велошосе 
22.00, 22.50 ХХХI 
Олiмпiйськi iгри. Стрiльба з 
лука. Дзюдо. Фехтування 
22.40 Мегалот 
00.25 ХХХI Олiмпiйськi iгри. 
Спортивна гiмнастика. Тенiс 

1+1
08.50 «Сватики» 
09.25, 19.30 ТСН
10.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 16+ 
15.05, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.35, 18.30 «Розсмiши 
комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.15 Х/ф «Гамбiт» 16+ 

ІНТЕР
06.20, 20.00 «Подробицi» 
07.00 Х/ф «Десять 
негренят» 
09.30, 05.10 Х/ф «Двоє пiд 
однiєю парасолькою» 
11.30 Т/с «Коли на пiвдень 
вiдлетять журавлi» 
15.10 Х/ф «Зовсiм iнше 
життя» 
19.00, 20.30 «Святковий 
концерт Софiї Ротару» 
22.50 Х/ф «Її серце» 
00.45 Х/ф «Дiдька лисиго» 
16+ 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
18.00, 00.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
19.00, 21.00 
«Панорама подiй» 
19.30 «Хочу бути...» 
20.00 «Спортивнi 
меридiани» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 «Назбиране» 

TV-4
06.00 «Сад, город, 
квiтник» 
06.15, 11.00 «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Ангел для Мей» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина 
країна 
10.00 «Слiдства. 
Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.00 Європа у фокусi 
12.30, 00.30 Х/ф «Тiльки 
пiсля Вас» 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Маленька 
чаклунка» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 «Євромакс» 

20.10 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
20.45, 02.30 Творчий 
вечiр Вадима Крищенка 
(2015 р) 
22.00 Х/ф «Гарний день 
для смертi» 16+ 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.50 Провокатор 
08.45 Бiльше нiж правда 
09.40 Секретний фронт 
11.40 Антизомбi 
12.35, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.50 Iнсайдер 
14.50 Х/ф «Нема куди 
тiкати» 16+ 
16.45 Х/ф «Азартнi iгри» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Денне свiтло» 16+ 
22.15 Х/ф «Пiк Данте» 
00.20 Х/ф «Iсторiя одного 
вампiра» 16+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.15 «Перевтiлення 
з Оленою Мельник та 
Олексiєм Гладушевським» 
12.50 Х/ф 
«Неймовiрнi пригоди 
iталiйцiв в Росiї» 
14.50 Х/ф «Красуня та 
чудовисько» 
17.00 Х/ф «Кохання пiд 
наглядом» 
19.00 Х/ф «Вийшов їжачок 
iз туману» 
23.20 «Давай поговоримо 
про секс-2» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.57 Дешево i сердито 
10.05 Хто зверху 
14.10 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
16.45 Х/ф «Боги, напевно, 
зiйшли з розуму» 
18.50 Х/ф «Iлюзiя 
обману» 16+ 
21.00 Х/ф 
«Екстрасенси» 
23.00 Х/ф «Екстрасенси: 
Лабiринти розуму» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зiрковий шлях 
09.15 Х/ф 
«Попелюшка» 
11.00 Х/ф 
«45 секунд» 16+ 
13.00, 15.20 Т/с 
«Буду вiрною 
дружиною» 16+ 
17.20, 19.40 Т/с 
«Бридке каченя» 
22.00 Х/ф «Почуй моє 
серце» 
23.50 Реальна мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
10.15 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
14.00 «ДжеДАI» 
15.00 Х/ф 
«Фiладельфiйський 
експеримент» (16+) 
17.00 Х/ф «Астероїд проти 
Землi» 16+ 
19.15 3 тур ЧУ з футболу 
«Динамо» - «Днiпро» 
21.25 Х/ф 
«Безстрашний» 16+ 
23.25 Х/ф «Пiранья» 18+ 
01.10 Х/ф «Поворот не 
туди 4: 
Кривавий початок» 18+

УТ-1 
07.35 Свiт on line 
08.10 Смакота 
08.35 Золотий гусак 
09.00 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Кiнний спорт. Стрiльба 
кульова (гвинт. 10м. жiнки). 
Плавання (Фiнали) 
11.15 Гра долi 
11.45 Фольк-music 
12.50 Перша шпальта 
13.30, 20.00, 20.45 Студiя. 
Рiо-2016 
14.30, 19.00 ХХХI 
Олiмпiйськi iгри. 
Веслування академiчне 
16.00 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Кiнний спорт 
17.00 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Стрiльба кульова 
18.10 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Велоспорт 
20.30 Новини 
21.15 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Кiнний спорт. 
Велоспорт 
22.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Стрiльба з лука. 
Дзюдо. Стрибки у воду. 
Фехтування 

1+1
08.05 «Українськi сенсацiї» 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i 
ведмiдь» 
10.05, 19.30 ТСН
11.00 «Свiт навиворiт-6» 
12.05 Т/с «Центральна 
лiкарня» 16+ 
15.05 Х/ф «Свати-4» 
20.15 Х/ф «Тещинi млинцi» 
00.00 Х/ф «Льодовик» 18+ 

ІНТЕР
07.30, 20.00 «Подробицi» 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 Д/п «Софiя Ротару: 
секрети її успiху» 
13.10 «Святковий концерт 
Софiї Ротару» 
16.15 Х/ф «Її серце» 
18.10, 20.30 Т/с «Лабiринти 
долi» 16+ 
22.25 Т/с «Коли на пiвдень 
вiдлетять журавлi» 

ТТБ
07.00 «Ранок з ТТБ» 
09.00 «Клара Лучко.
Завоювати життя» 
10.00 «Легенди 
Запорiжжя» 
11.00 «Спортивнi 
меридiани» 
11.30 «Дива цивiлiзацiї» 
12.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
13.00 «Абетка здоров’я» 
13.30 «Поклик таланту» 
15.00 ПРОФIЛАКТИКА 
18.00 «Подорож гурмана» 
18.50 «Тиждень.Крок за 
кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 

TV-4
06.00 Х/ф «Ангел для Мей» 
07.30 «Сад, город, квiтник» 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 

Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Маленька чаклунка» 
13.30 Дитяча «Чарiвний 
ключик» 
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Формула здоров’я» 
15.30 «Право на успiх» 
16.00 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
16.20 «Слiдства. Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Європа у фокусi 
21.00 Музична «Гал-клiп» 
22.10 Х/ф «Святий 
Марадона» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.25 Зiрка YouTube 
10.25 Дивитись усiм! 
11.40 Без гальм 
12.00, 13.00 Х/ф «Азартнi 
iгри» 16+ 
12.45 Факти. День 
14.15 Х/ф «Пiк Данте» 
16.20 Х/ф «Денне свiтло» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Х/ф «Врятування 
рядового Райана» 16+ 
22.50 Х/ф «Володар бурi» 16+ 

СТБ
08.55 «Все буде смачно!» 
09.50 «Караоке на Майданi» 
10.50 Х/ф «Вийшов їжачок 
iз туману» 
15.10 «Мiстичнi iсторiї-7 
з Павлом Костiциним» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
23.05 «Я соромлюсь свого 
тiла-2» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 М/с «Кiт у чоботях» 
11.05 М/ф «Сезон 
полювання-3» 
12.30 Х/ф «Боги, напевно, 
зiйшли з розуму» 
14.50 Х/ф «Iлюзiя обману» 16+ 
17.00 Х/ф «Копальнi царя 
Соломона» 
19.00 Х/ф «Аллан Куотермейн 
i загублене мiсто золота» 
21.00 Х/ф «Маска Зорро» 
23.50 Х/ф «Легенда Зорро» 

ТРК «УКРАїНА»
09.10 Х/ф «Почуй моє серце» 
11.00 Т/с «Бридке каченя» 
14.45 Х/ф «45 секунд» 16+ 
16.45, 19.40 Т/с «Печалi-
радостi Надiї» 16+ 
21.20 Т/с «Буду вiрною 
дружиною» 16+ 
02.10 Таємний код 
зламано. Епоха Водолiя 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
09.00 Бушидо 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 Д/п «Дембель» 
15.55 Х/ф «Повстання 
андроїдiв» 16+ 
17.20 Х/ф «100000000 до 
н.е.» 16+ 
19.20 3 тур ЧУ з футболу 
«Зоря» - «Чорноморець» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 Х/ф «Планета жаху» 18+ 
01.15 Х/ф «Пiранья» 18+ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Тиждень пройде в робочій 

колотнечі та домашніх турбо-
тах. Вам доведеться працюва-
ти завзято і багато, система-
тизуючи величезну кількість 
нагромадженого матеріалу. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Сприятливий час для 

конструктивних змін. Не ви-
ключено, що у вас з’явиться 
можливість підвищити свій 

соціальний статус. Не варто 
приймати важливе рішен-
ня наодинці, порадьтеся з 
близькими. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Начальство вас цінує, 
жодних проблем у спілку-
ванні з колегами не перед-
бачається. У вас відкри-
ються нові перспективи на 
роботі. 

РАК (22.06-23.07)

Вам поки не варто виді-
лятися на тлі колективу. Осо-
бливих досягнень на роботі 
не передбачається, на вас 
чекає рутина, все інше за-
вмре, немов чекаючи чогось.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вам періодично доведеться 

переробляти частину справ, 
повертатися до відкладеного 
через непередбачувані обста-
вини. Вам необхідно сконцен-

труватися, щоби направити 
події в потрібне і вигідне для 
вас русло. 

ДІВА (24.08-23.09)
Надходить час змін. Буде 

багато цікавих пропозицій по 
роботі, лише не поспішайте з 
прийняттям рішень. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На роботі, швидше за все, 

доведеться активно діяти, не-
зважаючи ні на що – навіть на 

те, що ваші дії зрушать сфор-
мований порядок речей. Навко-
лишні будуть налаштовані до 
вас добре й підтримають багато 
ваших ідей. 

СКОРПІОН (24.10-22.11
Не підпускайте до себе 

раптову хвилю туги та зневіри, 
вони швидко розвіються. Якщо 
звернетеся з проханням до 
начальства, то воно буде нео-
дмінно виконане.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Буде корисно поміркувати 

і зіставити причини та на-
слідки ваших життєвих си-
туацій. Не варто приймати 
поспішних рішень. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам доведеться закрі-

плювати та відстоювати 
свої досягнення. Ваші ідеї 
та плани на роботі й удома 
будуть успішними.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Проясниться ваша голо-

вна мета, ви прагнетимете 
до неї і зможете її досягти. 
Перед вами можуть від-
критися нові обрії в плані 
кар’єри та кохання.

РИБИ (20.02-20.03)
Не варто робити щось че-

рез силу – все одно не вийде, 
краще й не братися, якщо за-
йматися цим не хочеться. 

20.40 «Право на успiх» 
21.30 «Євромакс» 
22.35 Х/ф «Справжнє 
кохання» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 17.45 Т/с «На 
безiменнiй висотi» 
11.05, 13.20 Х/ф 
«Хранитель» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.30, 16.20 Т/с «Нiконов 
i Ко» 16+ 
16.55, 21.25 Т/с «Снайпер. 
Зброя вiдплати» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
22.20 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.15 Х/ф «Двiйник» 16+ 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Зiркове життя» 
09.15 «Врятуйте нашу 
сiм’ю-3» 
12.15 «Нацiональне 
талант-шоу 
«Танцюють всi!-8» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
19.55, 02.20 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-5 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь 
свого тiла-2» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.22 Т/с «Друзi» 
09.50 Т/с «Щасливi 
разом» 
15.20 Т/с «Не родись 
вродливою» 
19.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
20.00 Супермодель по-
українськи-2 
21.50 Київ вдень i вночi 
23.15 Х/ф «Дика орхiдея» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 03.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 04.15 Зiрковий шлях 
11.10, 21.00, 23.30 Т/с 
«Королева гри» 16+ 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
00.50 Т/с «C.S.I.: Нью 
Йорк» 16+ 

2+2
07.35, 12.10 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
08.50, 18.50 «Люстратор 
7.62» 
09.00, 19.20, 23.20 
«Секретнi матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Сiдней « 
10.15 Д/п «Нутро звiра» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.45 «Вiдеобiмба» 
13.40, 23.55 Т/с 
«МЕК 8» 16+ 
14.05 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.55 Т/с «Загублений 
свiт» 
15.50, 22.00 Т/с 
«Легенди» 16+ 
16.45 Х/ф «Кiкбоксер-4: 
Агресор» 16+ 
20.00 Х/ф «Кiкбоксер-5: 
Вiдплата» 16+ 
00.20 Т/с «Секта» 16+ 
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Садиба

Ради-поради

Отож, 3 кг обстружених, покраяних 
на більшенькі плястерки яблук засипа-
ти 1,5 кг цукру й додати пачку киселю 
(будь-якого смаку, на любителя). Не-
хай суміш постоїть 12 годин, аби пус-
тила сік. Потому, перед тим, як ставити 
майбутнє повидло на вогонь, додається 
неповна чайна ложка лимонної кисло-
ти. 40 хвилин кип`ятіння на легкому 
вогні минуть непомітно. Відтак вміст 

миски чи баняка має цілковито ви-
стигнути. Поміщаємо його (не накрите 
кришкою!) в духовку – ще на 1 год. І 
– розкладаємо до заздалегідь простери-
лізованих слоїків та закатуємо.

Сма-ко-та!
У «Коморі» ґаздували

Анна БЛАЖЕНКО,
Орест ЛИЖЕЧКА (фото)

У стручки, як у торби, 
заховала всі скарби

З лікувальною метою використову-
ють боби квасолі, зелені стручки та 
лушпиння. У квасолі є всі необхідні 
речовини для повноцінного харчуван-

ня: багато білку, що засвоюється ор-
ганізмом аж на 80 (!) відсотків, аміно-
кислоти, сахариди, крохмаль, вітаміни, 
багато мінеральних солей та інші цінні 
складники. Цинк квасолі сприяє син-
тезу ферментів і гормонів. Солі калію 
діють розвільнююче та сечогінно.

Застосування. При ниркових або сер-
цевих набряках – відвар цілих стручків 
квасолі. При пониженні кислотності 
шлунку, захворюваннях нирок і сечо-
вого міхура слід вживати страви з ква-
солі. При діабеті, для зниження вмісту 
цукру в крові вживати вивар лушпин-
ня: 20 г – на 200 г води, по 100 г вивару 
тричі на день до їди.

Рецепти

«Fanta» – власноруч
За літньої спеки ми зазвичай вживаємо значно більше рідини, ніж про-

холодної днини. Тож і цей рецепт, наданий нам вже знайомою читачам ра-
йонки Ганною КІНДЗЕРСЬКОЮ зі с. Кривеньке, подаємо тепер. Однак 
скористатися ним можна будь-якої пори року – адже складники доступні 
завжди.

Отож, беремо порівну цукру й води, 
приміром, по 1 літру. Розварюємо сироп. 
Доки він вистигне, готуємо наповнювач 
– подрібнюємо та збиваємо блендером 2 
апельсини. За відсутності блендера мож-
на їх потерти на тертці, однак тоді варто 
попередньо заморозити в морозильній 
камері (аби піддались тертю). Відтак до-
даємо подрібнену апельсинову масу до 
вистиглого сиропу плюс 30 г лимонної 

кислоти і залишаємо напій настоювати-
ся впродовж дня чи ночі (в залежності 
коли зроблений). Опісля проціджуємо, 
додаємо 7-8 літрів холодної кринич-
ної води (некип`яченої!), розливаємо в 
пляшки та розміщуємо в холодильнику. 
І нехай сховаються фабричні лимонади, 
фанти та пепсі… Та й вартість – більш 
ніж демократична.

Пийте на здоров`я!

Яблучний пиріг «Гості на порозі»
Нині вже почалися яблука. Тож два наступні рецепти – виключно на їх 

честь. Ось цей пиріг пропонує швидко й смачно приготувати чортківчанка 
Надія САВСЬКА.

8-10 середньої величини яблук (в 
межах 1 кг) почистити та покраяти 
крупними кубиками. Викласти в біль-

шу миску шарами: яблука посипати 
зверху корицею та ванільним цукром. 
Відтак – 3 склянки борошна (не пе-
ремішувати!). Окремо збити 5 яєць та 
склянку цукру й отриману суміш ви-
лити на шар борошна. Зверху – 2 чайні 
ложки поташу, погашеного оцтом, 2 
столових ложки порошку какао та 0,5 
склянки олії. Наша «заготовка» має 
постояти 20 хвилин. Тоді вміст миски 
слід добре перемішати, вилити в фор-
му, змащену олією, й випікати впро-
довж 40 хв. при температурі 180 граду-
сів (періодично пробувати дерев`яною 
шпажкою). Пиріг має вигляд медівни-
ка із вмістом апетитних шматків яблук 
на зрізі.

Повидло «Кисільні береги»

Бо й те, і друге одразу проглядаєть-
ся у видиві казкової садиби подружжя 
Монастирських в с. Васильків, куди ми 
втрапили, було, минулого тижня цілко-
вито спонтанно. У пошуках однієї адреси 
зачудувалися ошатністю обійстя, аж тут і 
господар нагодився. Відтак – господиня. 
Знайомимось: Ігор Романович – директор 
Кривеньківської школи, Любов Іванівна 
– вчитель початкових класів. Днем перед 
тим падав дощ, через те господарі й зали-
шилися вдома. «А так жнивуємо, тож поки 
що – не до краси», – зізнається п. Люба. 
І додає, що наразі все трішки запустили. 
Хоча, як на нас…

У садку попід вікнами – трояндовий 
рай. Помаранчеві й коралові, рожеві та 
пурпурові королеви квітів звабливо дару-
ють свій усміх. По периметру подвір`я – в 
розкішних вазонах та вазах сульфінії, пе-
тунії, пеларгонії. А що вже чорнобривців і 
братчиків – розмаїтих відтінків. Господиня 
щиро бідкається: прикро, що ще не опоря-
джено горщиками спроектованого в задумі 
світильника, бо, мовляв, було б на що по-
дивитися. У нас же й так очі розбігають-
ся: он, надовкіл такі втішні, такі сюжетні 
фігурки садибно-паркової скульптури. Тут 
тобі й дід з бабою на лавчині, і корова, й 
кінь з возиком, лебідь в очікуванні лебідки 
та кумедний вазон-їжачок…

А в глибині подвір`я мило для ока про-
глядається ангар. Бо мається в господі і 
трактор, й увесь до нього необхідний ре-
манент. Плюс – 30 гектарів поля, тож і 
зерно треба десь зберігати. Зернові й куку-
рудзу вирощують Монастирські, а солодкі 
корені невигідно, через що й полишили.

Пригадаймо, як там у Рильського: «…
ми працю любимо, що в творчість пере-
йшла…». Це під подружжя Монастирських 
писано – сільських інтелігентів з істин-
ним селянським коренем. «Наробляємось 
сильно, – зізнається Любов Іванівна. – Бо 
ж і поле маємо, і господарка велика. Але 
я живу тим, це – моє єство, розумієте?».

Господарка – це (лиш послухаймо!) чет-
веро корів, кінь, бики, п`ятнадцятеро сви-
ней, всіляка домашня птиця (торік лиш 
індиків мали 56). Корови господиня, каже, 
доїть апаратом, бо вручну при тім всім 
просто несила. «Колись, як діти були малі, 

ми перейшли тільки до села жити (загалом 
Монастирські у Василькові двадцять літ, а 
до того в Чорткові мешкали – авт.) і ку-
пили, було, козу, – вдається до спогадів п. 
Люба. – Десь рік вона в нас була, а пото-
му, як поїла троянди, ми її й відправили», 
– усміхається. 

День у наших візаві розпочинається о 
п`ятій ранку. Бо ж, коли навчальний рік, 
о восьмій вже їдуть з дому – до школи. А 
ввечері знову всю господарку треба обійти. 
Тож працюють, доки не втомляться. Мо-
рока? Для них, виявляється, – приємність.

І син, і донька Монастирських теж пе-
дагоги. Не є однодумцями батьків щодо 
такої клопітної господарки, щиро радять 
спродати те все. Любов Іванівна проти-
виться такому рішенню дітей, мовляв, не-
хай ще трохи, доки сили є. Не задля за-
хланності – ні, з усього видно, ця жінка 
– тонкої, чуттєвої натури. Просто не мис-
лить себе без праці, що зусиллям рук та 
мелодикою серця переходить в творчість. 
Лиш прикро їй, що цінується селянський 
труд так дешево: тонна зерна, приміром, 
наразі коштує 2,5 тис. грн., а мішок мін-
добрив 600 грн. «Через те аграрна галузь 
і не в «тренді» в молодих, що у нас все 
за безцінь…», – мовить невесело. Однак, 
вчуваємо, в душі її нуртують ще, слугуючи 
стимулом щоденних начал, оті виспівані 
поетом «щастя людського два рівних кри-
ла – красиве і корисне»…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Троянди й виноград – 
красиве і корисне

Зацитовані від М.Рильського слова, котрі, мабуть, вже добряче 
набили оскомину й таки стали таким собі літературним (і газетним 
теж) шаблоном, якраз в цьому випадку напрочуд вдало лучаться для 
означення предмету оповіді. 

Так мовиться в дитячому віршику про квасолю. І ще ось так: «Бо й жири є 
у квасолі, вуглеводів є доволі, ще – білок і каротин, вітамін, і не один: C і B 
є вітаміни, тож скуштуйте неодмінно…».

А лікар-цілитель Олесь ГОПАНЧУК зі смт Заводське, чиє ім`я полюбля-
ють читачі «Голосу народу», бо за ним неодмінно знаходять щось корисне й 
потрібне, ось як позиціонує користь цієї городньої культури.

Авторка цього рецепта – Надія КРИЖАНІВСЬКА зі с. Ромашівка. Ця 
господиня дуже любить фантазувати й експериментувати.



Коли під липневим гарячим сонцем до 
самісінького обрію котяться золотокосі 
хвилі достиглого уповні, ваговитого, до-
рідного зернового колосу, то хочеться про-

сити у Бога лише одного – доброї погоди, 
щоби господарники мали змогу спокійно 
зібрати зерно до засіків. На часі – спекот-
на пора в суміші з гарячою жнивною кам-
панією. Та не завжди, на жаль, ця спекот-
ність, так би мовити, на руку жниварям. 
Бо сонячні промені – палючі. І тоді – над-
гаряче стає пожежникам-рятувальникам. 

Так, 22 липня (минулої п’ятниці) близь-
ко до надвечір’я на пункт зв’язку ДПРЧ-
6 надійшло повідомлення про те, що в с. 
Переходи нашого району горить засіяне 
ячменем поле, яке належить фермерсько-
му господарству. 

Без найменшого замешкання команда 

рятувальників, виїхавши на місце поже-
жі, вступила в бій із пожираючим  ниву 
полум’ям. І хоча дії пожежників були до 
наддосконалості злагодженими, все ж не-
нажерливі язики вогню знищили ячмінь 

на корені площею 22,95 га. 
Дана пожежа могла би й не виникнути, 

свідчать рятувальники, якби посіви в міс-
цях прилягання їх до степової смуги, авто-
мобільних шляхів і залізниць були обко-
шені (з прибиранням скошеного) і оборані 
смугою не менше 4-х м завширшки. 

Пожежно-рятувальна служба району за-
стерігає громадян і власників фермерських 
господарств дотримуватись правил пожеж-
ної безпеки та не допускати спалювання 
післяжнивних залишків під час жнив.  

Тетяна ЛЯКУШ 
(за інформацією в. о. начальника 

Чортківського райвідділу МНС 
А.Кастранця)
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ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

земельна ділянка

дача

Вважати недійсними:

господарство (будинок, хлів, літня кух-
ня – цегляної будови) за адресою: с. Біла, 
вул. Карпина, буд. 19. Ціна договірна. 
Можливий обмін на автомобіль.

Тел.: 097-992-64-71, 
097-318-45-49; 098-816-77-67.

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.

земельна ділянка в районі Синякового 
по вул. Затишній (біля автозаправки) 
площею 0,1 га.

Тел. 096-443-30-66.

Соцзахист

терміново і недорого дача в с. Біла (в 
районі білецьких озер). Є будиночок 6 
х 7 м, сад, 0,10 га приватизованої землі.

Тел.: 3-96-60, 063-276-93-31.

будинок у с. Ягільниця по вул. Чорт-
ківській, 9 (при в`їзді в село з Чорткова), 
загальна площа – 80,1 кв. м. У будинку 
чотири кімнати, велика веранда, є газ, 
світло, підключений телефон, крини-
ця на подвір`ї, гараж, літня кухня, два 
підвали, земельна ділянка (город) біля 
будинку 0,15 га і ділянка в полі 0,28 га. 
Все приватизовано. Ціна договірна.

Тел.: 6-46-90, 096-517-71-47, 097-761-40-96.

будинок у с. Давидківці. Є всі господар-
ські добудови, газ, криниця, сад, город. 
Все приватизовано. Ціна договірна.

Тел.: 097-446-35-71, 066-733-24-61.

приватизований житловий будинок з гос-
подарськими приміщеннями в с. Шмань-
ківчики, 26 соток городу. 

Деталі за тел.: 096-658-68-42, 
098-662-34-17.

двокімнатна квартира в смт Завод-
ське на 5-му поверсі. Зроблено євроре-
монт, все нове. Тел. 095-098-22-61.

порядна сім’я з дорослою дитиною 
зніме 2- або 3-кімнатну квартиру з хо-
рошим ремонтом і меблями.

Тел. 097-265-01-00.

Великому Українському 
видавництву потрібні 

співпрацівники 
з власним легковим авто. 

Комунікабельність обов’язкова. 
ЗП від 4000 грн. 

Тел. 067-684-68-72, 
099-196-80-20.

ТОВ «ГОЛЬСКІ СВІТ КОМПАНІ»
запрошує на роботу працівників: 

– налагоджувальники. 
ЗП від 4000 грн. та компенсуємо за-

трати на проїзд.
Тел.: 095-041-71-04, (03552) 2-07-54

3-кімнатна квартира на 5-му поверсі 
по вул. Князя В.Великого, без ремонту. 
Є лічильники, індивідуальне опалення.

Тел. 068-842-52-05.

приватизовану земельну ділянку в місті 
Чорткові площею не менше 0,10 га.

Тел.: 097-334-17-50, 067-675-51-36.

Пожежа

винайму

Футбол

Кожна дитина має право на виховання 
в сімейному оточенні незалежно від того, 
чи може її біологічна родина забезпечи-
ти нормальні умови життя та виховання, 
чи батьки неналежним чином виконують 
свої обов’язки. Щодо дітей, які за пев-
них життєвих обставин залишились без 
батьківського піклування, то обов’язок 
забезпечення їхнього розвитку й вихо-
вання бере на себе держава. Пріоритетом 
у влаштуванні таких дітей Сімейним ко-
дексом України, Законами України «Про 
охорону дитинства», «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціально-
го захисту дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування» визначено 
саме сімейне виховання. 

Усиновлення, опіка та піклування над 
дітьми – перевірені часом форми сімей-
ного виховання дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського піклування, тоді 
як альтернативні форми, що набули роз-
витку останнім часом, а це – прийомна 
сім’я, є новацією сімейного законодав-
ства України. 

Прийомна сім’я – сім’я або окрема 
особа, котра не перебуває у шлюбі, яка 
добровільно взяла із закладів для дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на виховання і спільне про-
живання дітей. Функціонування прийом-

них сімей регулює Положення про при-
йомну сім’ю.

Метою створення прийомних сімей є 
забезпечення належних умов для вихо-
вання в сімейному оточенні дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування. За сприятливих умов дитина 
може повернутися в рідну сім’ю.

Влаштування дітей у прийомну сім’ю 
проводиться з урахуванням віку прийом-
них батьків та дітей, щоби на час досяг-
нення прийомними батьками пенсійного 
віку всі прийомні діти досягли повноліт-
тя.

Необхідною умовою створення умов 
розвитку та виховання прийомної дитини 
в сім’ї є згода всіх її членів на влаштуван-
ня нового вихованця. 

Відповідальність за створення і функці-
онування прийомних сімей покладається 
на райдержадміністрацію. Безпосередня 
робота з кандидатами на створення при-
йомної сім’ї та діючими прийомними 
сім’ями покладається на службу у справах 
дітей РДА та центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді.

Олена МАГДЯК, 
завідувач сектора опіки та 

піклування служби у справах 
дітей райдержадміністрації

Друга група
Зона «Б». 
Шманьківці – Пробіжна – 4:0; Заліс-

ся – «Максимум» Чортків – 1:3; Давид-
ківці – Великі Чорнокінці – 3:0; Малі 
Чорнокінці – Товстеньке – 0:6.

Чистимо колодязі 
механізованим способом 

на відмінно!
Тел.: 096-665-99-09, 066-590-14-77

2-кімнатна і 3-кімнатна квартири з 
ремонтом, 2-й поверх, по вул. Коно-
вальця. Тел.: 2-16-60, 066-785-17-08.

терміново недорого або обміняю по-
ловину особняка на 1-кімнатну кварти-
ру з доплатою. Біля особняка є велике 
подвір’я, город, місце для забудови, ве-
ликий стрих, підвал. Знаходиться в ти-
хому місці. Розгляну всі варіанти. 

Тел.: 096-521-74-56, 050-011-01-30.

або обміняю на квартиру в Чорткові 
будинок у Чорному лісі. Є земельна ді-
лянка – 24 сотих, великий сад, надвірні 
будови, підведено газ. Ціна договірна.

Тел.: 2-07-90, 066-983-55-28.

1-кімнатна квартира – 1-й поверх 
5-поверхового будинку по вул. Неза-
лежності з усіма зручностями. Вода ці-
лодобово, є підвал.

Тел.: 066-082-45-20, 098-849-74-08.

3-кімнатна квартира в м. Чортків, по 
вул. Січинського на 3-му поверсі ново-
го будинку. Євроремонт, індивідуальне 
опалення, лічильники на все, вода ці-
лодобово; інтернет, супутникове теле-
бачення. Загальна площа – 74,9 кв. м. 
Вмонтована кухня, гардеробна, шафа-
купе, під будинком гараж – 25 кв. м із 
великим підвалом.

Тел.: 095-595-81-26, 098-459-14-16.

диплом молодшого спеціаліста серії ІБ 
АР за № 013468, за спеціальністю «сак-
софон»; рішенням державної кваліфі-
каційної комісії від 14 червня 1998 р. з 
присвоєнням кваліфікації «артист оркес-
ту, ансамблю, викладач, керівник орке-
стру, ансамблю», виданий 22 червня 1998 
р., реєстраційний номер 3062, на ім’я: 
БУРТНЯК В’ячеслав Валерійович.

Дитина щасливою буде лише в родині
Найкраще середовище для життя й розвитку дитини – сім’я. Якщо це було 

би можливим, то кожна дитина зростала б у сімейному оточенні, в атмосфері 
любові, бо лише так повною мірою забезпечуються її потреби, створюються 
оптимальні умови для гармонійного розвитку, успішної соціалізації. 

земельна ділянка по вул. Шашкевича. 
Ціна договірна. Тел. 097-808-82-40.

житловий будинок у с. Угринь (по цен-
тральній вулиці). Загальна площа – 79 кв. 
м; три кімнати, велика веранда, газ, кри-
ниця, конвекторне опалення, пластикові 
вікна. Є літня кухня з двома кімнатами; 
гараж, хлів, курник, два льохи. Будинок 
під бляхою, нова металева огорожа, при-
ватизована земельна ділянка – 20 сотих. 
Ціна договірна. Тел. 068-937-84-59.

свідоцтво про право власності на жит-
ло, що належить МАРКОВСЬКОМУ Во-
лодимиру Петровичу і членам його сім’ї: 
Марковській Оксані Мирославівні, Бой-
чук Наталії Володимирівні, Бойчуку Зі-
новію Матвійовичу, Бойчук Олександрі 
Зіновіївні в рівних долях, за адресою: с. 
Пробіжна, вул. Центральна, 13, кв. 1, ви-
дане 15 листопада 1995 р. у м. Чортків. 

Чемпіонат 
району. 12-й тур

квартири

ПОМ’ЯНІМО
10 років тому пішов 

у інші світи, залишивши 
    після себе глибокий сум, 
 ДЗЮБА Іван Григорович  

(10.10.1947 р. – 29.07.2006 р.).
Він був дбай-

ливим чолові-
ком, люблячим 
батьком і ді-
дусем, про-
сто порядною 
людиною, ко-
ристувався ве-
ликим авто-
ритетом серед 
друзів, товари-

шів по роботі. Невблаганна смерть 
вирвала його з-поміж нас. 

Всіх, хто його знав, пам’ятав, 
співчуваючих, просимо помолитись 
за його світлу душу і вічну пам’ять.

Опечалені – дружина, діти, внуки, 
сестра, рідні та друзі.

Форму Звіту про контрольовані операції 
(далі – Звіт) та Порядок складання Звіту 
про контрольовані операції затверджено 
наказом Міністерства фінансів України від 
18 січня 2016 р. за № 8 (далі – Порядок).

Пунктом 3 розділу I Порядку визначено 
порядок самостійного виправлення поми-
лок виявлених у раніше поданому Звіті.

Платник податку, який самостійно ви-
явив помилки, зобов’язаний подати уточ-
нюючий Звіт, про що робиться відмітка у 
графі 1 заголовної частини Звіту.

Уточнюючий Звіт включає всю інформа-
цію з раніше поданого Звіту (всі додатки 
разом із інформацією до додатків) із ви-
правленням помилкових даних.

Якщо платник виявив контрольовані 
операції, які були не задекларовані у Звіті, 
то такий платник сплачує штраф у розмірі 

1 відсотка суми контрольованих операцій, 
не задекларованих у поданому Звіті, але не 
більше 300 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня по-
даткового (звітного) року, за всі незадекла-
ровані контрольовані операції.

Із врахуванням вимог п. 50.2 ст. 50 По-
даткового кодексу України платник по-
датків під час проведення документальних 
планових та позапланових перевірок не має 
права подавати уточнюючі Звіти за будь-
який звітний (податковий) період.

Зауважимо, що зазначений порядок ви-
правлення помилок викладений у листі 
ДФС України від 14 квітня 2016 р. за № 
13362/7/99-99-19-02-02-17.

 Сектор організації роботи 
Чортківської ОДПІ

Фіскальна служба інформує

Подаємо уточнення до звіту 
про контрольовані операції

Горять хліба

куплю
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Конкурс

Моя 
вишиванка – 
найкраща!

Долучаємо до привітань 
з нагоди Дня народження 

Василю Степановичу 
ГРАДОВОМУ 

і своє власне – від товариства 
районної Спілки воїнів-«афганців».
Глибоко шануємо Вашу відданість 

справі, принциповість, високий на-
ціональний патріотизм, безкорис-
ливу допомогу всім потребуючим.

Бажаємо Вам ми в пориві вітань,
Щоб були Ви жваві і завжди здорові,
Зичим погожих бадьорих світань,
Добра неозорого, шани й любові.
Турботи всі Ваші хай будуть прості
І завжди в думках буде щастя і спокій.
Хай все колоситься у Вашім житті,
Як лан неозорий на ниві широкій.

Голова Спілки 
воїнів-«афганців» 

Михайло Заблоцький.

Колектив Капустинської сільської 
ради щиросердечно вітає з Днем 

Ангела директора ПАП «Березина» 
Володимира Євгеновича 

ЗАБОЛОТНОГО.
В день Вашого 
незламного патрона 
 бажаємо 
      здоров’я, 
         довгих літ!
Хай ангельська 
    дбайлива 
         охорона 
Вас пильно 
    береже від 
       горя й бід! 

Ще зичимо достатку, море щастя,
Хороших друзів, сонячних доріг.
Хай птах удачі зоряний сріблястий
Щодня сідає лиш на Ваш поріг.
Нехай Вас Бог благословляє 
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля 
Дає наснагу Вам щорана!

Живіть щасливо сотню літ 
На втіху всій своїй родині.
Хай Бог Вас береже від бід 
У нашій славній Україні!

Колектив Ридодубівської 
ЗОШ І – ІІ ступенів щиро здоровить 
хлібороба, висококваліфікованого 
спеціаліста, щедрого мецената, 

директора ПАП «Дзвін»
Василя Степановича 

ГРАДОВОГО.
Прийміть най-

щиріші вітання з 
Днем народження. 
Бажаємо здоров’я, 
щастя, миру, успі-
хів у роботі та всіх 
сімейних благ.

«... Сила зерна – в 
його врожайності, сила 
людини – в умінні 
працювати з людьми, 
виходити переможцем 

із умов роботи, життя і побуту людини».
Нехай Ваше життєво-виробни-

че поле діяльності й надалі 
буде врожайним добротою, 
простотою, пов’язаних із 
людським принципом.

Щиро вітаємо з 82-річчям 
дорогу нам людину – турботливого 

батька, дідуся і прадідуся
Миколу Павловича КРАЙЧОГО

з м. Чортків.
Наш славний 
і рідний,
найкращий у світі,
З Тобою нам 
  завжди затишно 
           й світло,
Ти гарний 
  господар 
і батько чудовий,
Даруєш турботу 
та море любові. 

Спасибі за ласку, за руки умілі, 
Що вмієш підтримати словом і ділом.
І в рідному домі ще довго й щасливо 
Живи нам на радість в здоров’ї 
                                   та в мирі.
Хай Бог Милосердний 
                    з високого неба 
Дарує усе, чого Тобі треба.
А Матінка Божа — Цариця Свята –

Дарує шасливі та довгі літа!
З повагою і любов'ю – 
діти, онуки і правнуки.

Парафіяни, братство 
і сестринство церкви св. Князя 

Володимира м. Чортків 
щиро вітають з ювілеєм – 
40-річчям – і Днем Ангела

отця 
Володимира МАКСИМЛЮКА.

Отче, наставнику, 
батьку духовний,
Сердечну подяку 
усі Вам складаєм,
В молитві до Бога 
і Цариці Небесної
Для Вас здоров’я 
  і ласки благаєм.
Хай Бог 
благословить 
той день і той час,
Коли на Вас любов 

            свята пролилась,
Щоб в слові Божім 
                   і Його очах

Жили Ви світло, 
                  довго і щасливо.

Дбайливого господаря, 
мецената, людину щедрої вдачі, 

депутата обласної ради 
Василя Степановича ГРАДОВОГО 

щиро вітаємо 
з нагоди Дня народження. 

Бажаємо Йому в усіх починаннях 
на хліборобській ниві 
Божого благословення, 
великих успіхів у праці, 
довгого-довгого віку, 

міцного-міцного здоров’я, 
злагоди та достатку в сім’ї.

Вельмишановний 
 Василю 
     Степановичу!
Знову дата 
 до Вас чергова 
Завітала у пору 
      цю літню.
Ми бажаєм Вам 
       нині добра 
Й посміхалась 
    щоб доля 
     привітно.

Щоби довгим був 
                    вік на землі 
І здоров’я міцне прибувало.
Щоб в родинному 
                  колі завжди
Мир, достаток 
            й тепло панували.
Щоб беріг Вас 
            Всевишній від зла,
Шляхом праведним вів 
                          за собою.
І раділа щоб завше душа 
Від великого  
           щастя й любові.
Щоб в роботі 
            щодня копіткій
Ви підтримку від Бога 
                           все мали. 
І зусилля, затрачені всі,
Щоб сторицею Вам 
                 повертались.
З роси і води Вам, 

     вельмишановний 
    Василю Степановичу!

З великою повагою і 
любов’ю – працівники 

Звиняцької сільської ради.

Сердечні вітання засилаємо 
нашому духовному 

отцю-пароху 
Володимиру ЗАБОЛОТНОМУ 

з нагоди Дня Ангела.
Ви вибрані Богом 
    на діло святе 
Скрізь працю 
  Христову 
по світу звершати, 
Любити безмежно  
   усе, що живе, 
На благо для 
  ближніх себе 
      віддавати. 
Ви вибрані 
         Богом, 

                 щоб слово Христове, 
Мов зерна добірні, 
                  навкруг розсівати.
Ви вибрані Богом 
          скрізь спокій творити, 
Нещасних в недолі, в біді утішати,
З кайданів гріхів усіх визволяти.
Зичимо наснаги, сили, здоров’я,
Щоб не один десяток літ 
Ви в нашій церкві прослужили.
Щоб всі ми разом світло Боже 
З молитвою несли у світ.

Хай милосердний Господь 
Вам сотворить благих 
      і світлих многая літ.
З християнською любов’ю  – 

парафіяни с. Сосулівка.

Родина з коріння ГРАДОВИХ: 
батьки Ганна і Василь (в центрі), 
справа – син Василь і Христина, 

донька Тетяна і Олександр Дударі з Павликом 
та Васильком, донька Марія і Олег Гундзики

(с. Звиняч).

Спонсор конкурсу

м. Чортків, ТЦ «Сабо», 1-й поверх 
(справа від ТЦ «Континент»)

КУПОН

Я голосую за
___________


