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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

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

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

resume@sebn.com

ТОВ Чортківська філія «СЕ Борднетце-Україна» запрошує на роботу:

Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного 
господарства повідомляє про те, 
що з 16 по 18 СЕРПНЯ ц. р. 

ВКЛЮЧНО НЕ БУДЕ ВОДИ 
у зв’язку з миттям басейнів.

Вода з першої подачі 19 серпня піс-
ля миття басейнів використовується як 
технічна.

Просимо вибачити за незручності.

Шановні колеги, ветерани ветеринарної медицини!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем пра-
цівників ветеринарної медицини. Зичу вам і вашим 
сім’ям міцного здоров’я, успіхів у праці і благополуччя.

Директор Чортківської МДЛВМ     В.ХАЙКО

16 серпня своє 65-річчя відзначатиме начальник Центру 
поштового зв’язку № 6 м. Чортків Микола Васильович ЗАЯЦЬ. 
34 роки трудиться ювіляр в галузі зв’язку, з них 21 – керівником 
ЦПЗ № 6, який налічує сьогодні 80 відділень поштового зв’язку. 

У підпорядкуванні умілого керівника перебуває 340 осіб, 
які й засилають йому найщиріші слова вітань.

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле ще років Вам багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато
Та щастям доля огорта крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде хай утоми умілим рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.

До цих сердечних побажань очільнику наших багатолітніх 
партнерів-поштарів долучаються й працівники районної газети 
«Голос народу», бажаючи йому добра й достатку, здоров’я та 
многоліття. З роси й води Вам, ювіляре!

Серпень в золотому вінку
 із пшеничних колосків взяв 

та й засіяв 
на своєму безкрайньому лані 

ось цей, помітний 
для редакційної родини, 

ювілей. 
Він ступив якось 

притишено-лагідно, 
в лад її удачі, на поріг 

нашої посестри – заступника 
редактора «Голосу народу» 

Оксани Адамівни 
СВИСТУН. 

А вона й усміхнулась 
приязно йому в унісон: 

мовляв, ну що ж, 
загости вже, друже!

Сам сер-
пень – то вже 
свято: сонця 
й сонячності, 
дзвінколун-
ного багатства 
степів-ланів, 
щедротності 
садів-комор, 
а ще – зо-
ряних дощів, 

котрі сипляться з неба якраз 
цими днями. І ми «голосона-
родівською» родиною зага-
дуємо бажання, сплітаємо зі 
жнива перевесло зичень нашій 
ювілярці. 

Аби здоров’я 
         завжди-завжди 
         стиглим колосом буяло, 
Аби добро-добро-добро 
                  оселі не минало, 
Аби душа врожаїлася 
                 словом чистим, 
Насичуючи нам газету 
                 добрим змістом. 
Нехай написане 
           все буде людям 
                      в насолоду, 
А «Голосу народу» – 
             щоб лише 
                         в нагороду. 
Нехай мережиться 
            у буднях-святах 
                           щастя, 
Нехай все-все 
              задумане удасться 
На довгий вік, 
               на добрий лік!

Щиро – «голосонародівці».



Жахливий стан доріг у нашій державі – одна з 
головних її проблем, що непривабливо вистав-
ляє нас перед цивілізованим світом. Тому недарма 
Прем`єр-міністр України В.Гройсман анонсував 
широкомасштабні роботи з їх будівництва та від-
новлення, починаючи з наступного року. Але, по-
рівнюючи з попередніми роками, суттєві зрушення, 
помітні в дорожній господарці краю, вже бачимо 
зараз. Це видно і на прикладі нашого району. Так, 
минулого тижня Чортківський райавтодор розпочав 

ямковий ремонт автодороги Теребовля – Білобож-
ниця на відрізку від останньої до Вербівців. Це у 
значній мірі стало можливим завдяки домовленості 
між головами Чортківської РДА М.Сташківим і Те-
ребовлянської РДА Ю.Ништою. Ділянка на терито-
рії сусіднього району уже відремонтована повністю, 
за тиждень-другий завершаться роботи й на нашому 
відрізку автошляху. Після цього, зі слів начальника 
служби автомобільних доріг у Тернопільській об-
ласті Б.Юлика, чортківські дорожники приступлять 
до ямкового ремонту чи не найгіршої дороги в ра-
йоні  – Джурин – Попівці. Подекуди, каже голо-
вний дорожник краю, доведеться повністю стелити 
асфальт, адже латати практично нічого. Назустріч 
із території Заліщицького району тамтешні дорож-
ники уже ведуть ямковий ремонт, тож, дасть Бог, 
вирішення питання з цією  проблемною дорогою 
вдасться закрити, принаймні на тривалий час.

Ремонтуються і автошляхи міжнародного значення, 
зокрема М-19 Доманово – Ковель – Чернівці – Те-
реблече. Днями потужною технікою (роботи виконує 
підприємство «Технобудцентр» й обійдуться вони, за 
словами фахівців, у понад 10 млн. грн.) уже повністю 
знято більше кілометра деформованого асфальтового 
покриття в Ягільниці та Нагірянці. Даний відрізок 
автодороги відновлюватиметься за новою технологі-
єю, коли знятий асфальт спеціальною машиною – 
ресайклером  перемелюється й з додаванням нових 
матеріалів повторно використовуватиметься як осно-
ва, по якій в два шари буде укладено асфальтобетон. 
Роботи триватимуть до півтора тижня часу.

10 серпня на місці проведення робіт відбулася ро-
боча нарада за участю народного депутата України 
О.Барни, депутата обласної ради В.Вислоцького, 
голови райдержадміністрації М.Сташківа, началь-
ника служби автомобільних доріг області Б.Юлика, 
Заліщицьккої ДЕД М.Харука. Вивчалася можли-
вість облаштування трьох смуг для руху в різних 
напрямках транспортних засобів на підйомі у На-
гірянці, де досить часто трапляються аварійні си-
туації, однак наявна ширина дорожнього покриття 
не дозволяє це зробити (потрібно не менше 3,75 м 
для однієї смуги). Попри те, дорога стане помітно 
ширшою – з наявних нині 8-ми до 9-ти з лишком 
метрів і розмітки будуть нанесені таким чином, щоб 
великогабаритний транспорт не створював особли-
вих перешкод для руху іншим ТЗ. Обговорювався й 
ряд інших проблемних питань.

Отож, попри економічні негаразди, до того ж не 
забуваймо, що на сході країни триває війна, яка за-
бирає чималий фінансовий ресурс, щось таки ро-
биться у напрямку розвитку інфраструктури, і це не 
може не тішити. Хотілося б, звичайно, більшого, та 
не все зразу.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

Як і обіцяли у попередньому но-
мері «Голосу народу», продовжуємо 
розмову про проблеми води у нашому 
місті та подаємо коментар началь-
ника Чортківського ВУВКГ Віталія 
ЦАРИКА:

– Ситуація з водою у Чорткові дуже 
і дуже проблемна. Але ми постійно 
працюємо над тим, щоб зменшити 
негатив. Бо, не вживаючи комплек-
сних заходів: чиста вода, нові труби, 
нові врізки, лічильники на кожний 
будинок для правильного обліку, – 

неможливо буде розв’язати назрілі 
проблеми. Так, від початку цього 
року ми закупили трасошукач вар-
тістю 240 грн., промивочну гідро-
динамічну машину за 400 тис. грн. 
для усунення аварійної ситуації у 
водовідведенні, виділено міською 
радою 820 тис. грн. для закупівлі 
екскаватора МТЗ-82 з установкою 
«Борекс». Багато заплановано: є 
проекти по каналізаційних насо-
сних станціях (управління екології та 
природних ресурсів ТОДА виділило 
1113 тис. грн. на реконструкцію на-
сосних станцій по Залізничній та в 
парку – ми повністю замінимо об-
ладнання на енергоефективне, а ще 
дані заходи унеможливлять витоки в 
р. Серет каналізаційних стоків), зро-
блено аудити усіх насосних станцій: 
«Нова», «Стара Біла», «Хлораторна», 
«Білокам`яна», «Вавріново», які свід-
чать, що можна зменшити енерго-
затрати на 45 відсотків, замінивши 
обладнання. Наприклад, тільки по 
«Вавріново» при заміні двох насосів 
в нас буде економії на приблизно 50 
тис. грн.! Гроші на реалізацію цієї за-
думки вже майже знайдено. Звичай-
но, це спричинить позитивні зміни у 
водопостачанні Горішньої Вигнанки. 
Відомо, що зараз мешканці відчу-
вають незручності через відсутність 
централізованої подачі води. Там у 
минулі роки відбулося підключення 
несанкціонованої врізки до водопро-
відної труби водозабору цукрового 
заводу. Коли водозабір працював на 
повну потужність, забезпечуючи во-
дою і завод, і селище Заводське, води 
вистачало і для села. Але декілька 

тижнів тому вийшло з ладу електро-
обладнання, яке ми відремонтували, 
звичайно, потім згорів електродви-
гун, його також привели в робочий 
стан, та тепер «полетів» насос, 1974 
року випуску. Як його відремонтува-
ти, якщо навіть запчастин потрібних 
несила знайти? Треба замінювати 
новим, а залучати кошти з міста для 
цього не маємо права, адже «Ваврі-
ново» призначене для забезпечен-
ня водою смт Заводське, Липників 
та Горішньої Вигнанки. Надсилали 
офіційні листи у селищну та сільську 
ради з проханням допомогти у такій 
життєво необхідній для жителів цих 
населених пунктів справі, та вони 
відмовляються, пояснюючи свої кро-
ки відсутністю коштів. А «Вавріново» 
для нас практично збиткове!

Ось ви запитуєте про ситуацію з 
водопостачанням на вул. Надрічній 
та взагалі залізничному мікрорайоні. 
Усе – через накопичення немалого 
боргу перед Львівською залізницею, 
яка досі постачала воду у цей мікро-
район. Ми змушені були частково 
перекрити цей водозабір і подавати 
нашу, яка є дешевшою. Адже жод-
ний добрий господар не може до-
пустити таких втрат: купувати до-
рожче – продавати дешевше (15 коп. 
різниця!), а ще плюс крадіжки води 
тутешніми мешканцями, незаконні 
підключення, полив городів і т. ін., 
втрати внаслідок дірявих труб...

На даний момент Львівська заліз-
ниця повністю відключила нам воду. 
Та ми вже частково врегулювали цей 
прикрий інцидент, заплативши час-
тину суми боргу, вирішується питан-
ня і по самій насосній станції. Але, 
знову-таки, все потребує часу, а наші 
люди чекати не хочуть. 

Щодо чистоти води. Звичайно, ми 
наполегливо працюємо у цьому на-
прямку, на сьогодні працівники для 
проведення хлорування не розводять 
у відрах хлор, а користуються значно 
сучаснішими засобами й методами. 
Та скажу таке: якої б чистоти воду ми 
не запустили у водопровідну мережу, 
до споживача вона все одно не дійде 
чистою: коли йде постійний тиск, 
вода через прориви у трубах (дірки) 
поступає назовні і розмочує грунт; у 
разі, якщо тиск зменшується, через 
ці отвори болото затягується в мере-
жу. Звісно, страждають в кінцевому 
випадку чортківчани. 

Зараз ми вивчаємо можливість 
заміни водопровідної мережі, має-
мо складений кошторис. Уже от-от 
приступимо до заміни водопроводу 
на вул. Рубчакової, до вул. Надріч-
ної та до повороту у бік колишнього 
ливарного заводу, усе «гальмує» від-
сутність відповідної техніки, бо се-
зон саме у розпалі, отже, орендувати 
у когось – неможливо, а наша так 
звана техніка – то просто купа ме-
талолому, не придатного до роботи, 
нею й виїжджати небезпечно. 

Патовою є наразі ситуація щодо 
кількості води. Чи знаєте ви, що 
Чортків практично обезводнений? 
Усі свердловини, що є в наявності, 

– неглибокі, до п’ятнадцяти метрів, 
глибше води немає. Ми пробували 
їх реставрувати, але із заявлених на 
папері 100 метрів глибини насправді 
є 10-5 м. Спеціалісти з Чортківсько-
го міжрайонного управління водного 
господарства провели відповідні за-
міри: за їх висновками, підземні води 
опустилися на 20 м; щодо поверхне-
вого водозабору, то річка також мі-
ліє, згадаймо, що мало місце зовсім 
недавно – р. Серет майже повністю 
пересохла.

Окрім того, у Чорткові складна 
система водозаборів. Якщо у Тер-
нополі їх є два, у Миргороді (куди 
ми їздили нещодавно переймати до-
свід у напрацюваннях щодо водо-
постачання й водовідведення) – три 
(на двох з них по три свердловини, 
у сумарній кількості 6 насосів), то 
у нас є 6 водозаборів різного роду: 
і поверхневі, і каптажі, і фільтрацій-
ні, і свердловини. Щодо останніх, то 
лише на одному з них маємо 6 на-
сосів, у «Вавріново» – 4, стільки ж 
на насосній станції на територіх ко-
лишньої військової частини. А це все 
– зайві затрати електроенергії, мате-
ріалів, робочої сили. Без втручання, 
допомоги держави не знаю, як ви-
вести місто з такої проблеми. 

Наші працівники шукають нових, 
та не забувають й старих напрацю-
вань у цьому напрямку. От детально 
вивчаємо проект щодо прокладання 
водогону з сіл Колиндяни, Давидків-
ці. Саме у тих краях ще в радянські 
часи (а завершено роботи й накрес-
лено план-схему у 1992 р.) проводи-
лися розвідувальні роботи й знайшли 
водні потужності для встановлення 
добрих свердловин глибиною по-
над 100 м з досить високим дебетом 
– 144 куб. м на добу. Протяжність 
такого водопроводу до Чорткова ста-
новитиме 20-25 км. Реалізувати про-
ект, на який не вистачило коштів і в 
радянські часи, надзвичайно склад-
но, але можливо, особливо зараз, у 
період організації територіальних 
громад. Втілення в життя цієї ідеї 
допомогло б отримати централізо-
ване водопостачання й вирішити 
проблему водозабезпечення таким 
населеним пунктам, як Колиндяни, 
Давидківці, Залісся, Шманьківчики, 
Шманьківці, Угринь, Пастуше, За-
водське, Горішня Вигнанка, Біла, 
Чортків. За даними 1992-го, коли 
був створений проект, усі вони мо-
гли б бути забезпечені якісною во-
дою. Звісно, сьогодні, через 24 роки, 
потрібно здійснити нову розвідку. 
Інженери уже цим займаються.

Моє бачення вирішення проблем 
– це повертатися до свердловин. 
Шукаємо людей, які б зайнялися їх 
відновленням. Водночас намагаємо-
ся віднайти кошти і в місцевому бю-
джеті, і подаючи на гранти, й заціка-
вивши потенційних інвесторів. Та на 
все потрібен час. А поки що маємо 
те, що маємо.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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На часі2
Інфраструктура Промисловість

Проблема

Народний депутат України Олег 
Барна і голова райдержадміністра-
ції Михайло Сташків побували з 
робочим візитом на підприємстві з 
іноземними інвестиціями ТОВ «СЕ 
Борднетце-Україна», що у м. Чорт-
кові. Будівельно-ремонтні роботи 
на завершальному етапі, водночас 
триває монтаж обладнання. У ве-
ресні ц. р. завод почне працювати. 
За повної потужності підприємства 
роботою будуть забезпечені 1,5-2 
тис. осіб. Зараз проходить набір та 
навчання персоналу.

(За інф. з «Фейсбуку» народного 
депутата України О.Барни)

У вересні розпочне роботу «СЕ Борднетце-Україна» 

Чи юні, чи немолоді – 
усі ми прагнемо… води – 2

Автошляхи району поволі 
ремонтуються
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Круглий стіл
Соцзахист

Соціальна захищеність воїнів 
АТО, права та можливості їх 

реалізації в Чортківському районі

(Продовження. Поч. у № 31 від 5 серпня ц. р.)

2. ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА 
БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ

Рішення про надання статусу учасника бойових 
приймається міжвідомчою комісією з питань роз-
гляду матеріалів про визнання учасниками бойових 
дій, яка утворюється Державною службою України 
у справах ветеранів війни та учасників антитерорис-
тичної операції. 

Статус учасника бойових дій надається:

1. Військовослужбовцям та працівникам Збройних 
Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої 
розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтранс-
служби, особам рядового і начальницького складу, 
військовослужбовцям, працівникам МВС, Управ-
ління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, 
ДПтС, військових формувань, які брали безпосе-
редню участь в антитерористичній операції, забез-
печенні її проведення, перебуваючи безпосередньо 
в районах проведення антитерористичної операції.

Підставою для надання статусу учасника бойових 
дій є:

• документи про безпосереднє залучення до ви-
конання завдань, направлення (прибуття) у від-
рядження, перебування в районах АТО (витяги з 
наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про 
відрядження, журналів бойових дій, бойових доне-
сень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення 
служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеці-
альних (службових) розслідувань, за фактами отри-
маних поранень);

•довідка встановленого зразка, яку у місячний 
строк після завершення особами виконання завдань 
АТО зобов’язані подати командири (начальники) 
військових частин або інші керівники установ, за-
кладів до комісій утворених при державних орга-
нах, у підпорядкуванні яких були військові частини, 
інші формування, в яких проходили службу чи пра-
цювали особи.

2. Працівникам підприємств, установ та організа-
цій, які залучалися і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районах її проведення.

Рішення про надання статусу учасника бойових 
дій приймається Міжвідомчою комісією в місячний 
строк та здійснюється відповідне інформування.

Посвідчення учасника бойових та нагрудний 
знак надається в органах Міноборони, МВС, СБУ, 
Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Дер-
жприкордонслужби, Адміністрації Держспецтранс-
служби, Управління державної охорони, Адміні-
страції Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, а також 
органах соціального захисту населення за місцем їх 
реєстрації.

Звертатися до:
•військових частин, інших формувань, в яких 

особи проходили службу чи працювали;
•комісій, утворених у міністерствах, інших цен-

тральних органах виконавчої влади чи інших цен-
тральних органах;

•міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів 
про визнання учасниками бойових дій.

 Станом на 1 липня 2016 р. до управління соціаль-
ного захисту населення РДА звернулось 153 учасни-
ки АТО, яким встановлено статус учасника бойових 
дій та видане відповідне посвідчення, дані особи 
взяті на облік для призначення відповідних пільг та 
компенсацій згідно з чинним законодавством.

Посвідчення члена сім’ї загиблого видається 
управлінням соціального захисту населення за міс-
цем реєстрації громадянина при встановленні при-
чинного зв’язку загибелі (смерті) військовослуж-
бовця з виконанням обов’язків військової служби 
(службових обов’язків) при участі в АТО. Протягом 
2014-2016 років 2 сім’ям загиблим в АТО  встанов-
лено даний статус.

Станом на 1 липня ц. р. 3 особам з числа вій-
ськовослужбовців-учасників АТО встановлено інва-
лідність. Причому усім трьом військовослужбовцям 
відповідно до постанов ВЛК причинний зв’язок   
захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв 
прийнято в такому формулюванні: «Захворювання, 
ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини». 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
до інвалідів війни належать особи з числа військо-
вослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, під-
пільників, працівників, які стали інвалідами вна-
слідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, 
одержаних під час захисту Батьківщини, виконання 
обов’язків військової служби (службових обов’язків). 
Таким чином, на сьогоднішній день 3 вищезазначе-
ним громадянам встановлено статус інваліда війни, 
призначені відповідні пільги та компенсації. 

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник управління 

соціального захисту населення РДА

(Далі буде)

«Хто не жаліє за минулим, 
той не має серця, а як думає, 

що воно повернеться, 
той не має розуму»

А втім, про те, що ми й далі незрячі й що з нас 
деруть шкуру, як і колись, минулої п’ятниці палко 
говорено в плині круглого столу більш ніж півто-
ри години. Предмет бесіди на її зачин означив ре-
дактор «Голосу народу» Любомир Габруський (бо й 
проходив круглий стіл в редакційних стінах). Влас-
не, те означення одразу й було схвально підхоплене 
бесідуючими: той же тарифний пресинг (коли тари-
фи європейські, а розміри зарплат тотожні одному 
робочому дню в Європі), ставлення держави до пен-
сіонерів, ціни на ліки тощо. Чому розмова ведеться 
саме в такому колі? – запитував редактор й одразу 
відповідав-запрошував: зібрались люди, котрі суттє-
во, впродовж десятків років, докладалися власною 
працею до розбудови міста й району, ті, за чиїми 
плечима – величезний, неоціненний багаж досві-
ду й знань. Тож варто почути від них, спробувати 
осягнути з висоти прожитих ними літ вартість та 
пріоритети сьогодення.

Отож, на зустріч за круглим столом прийшли го-
лова районного відділення ВОВ Степан Шевчук, 
членство в особі Степана Грицьківа (котрий в тек-
стурі бесіди й зронив доречні слова, винесені в цей 
підзаголовок), Богдана Пригара, Романа Критюка, 
Остапа Чапора, Петра Дзиндри.

«Якщо раніше ми були бідні, 
то тепер ще й обкрадені»

Власне, С.Шевчук не шкодував темних фарб для 
означення наболілого. Повідомив зокрема таке: на-
разі в районі мешкає 48 осіб, гідних ювілейних ме-
далей, випущених з нагоди 70-річчя перемоги над 
нацизмом. Поки що їх надійшло …5! Як же розді-
лити? Загалом ветерани раз у раз дедалі втрачають 
пообіцяні їм пільги – й щодо санаторно-курортно-
го лікування теж. Держава немов відмовилась від 
тих, хто її будував… Цю ж болючу тему підхопив 
С.Грицьків, зачепивши проїзд ветеранів у громад-
ському транспорті. Стрімко дійшли тем, болючих 
для всіх. Єдиний поміж присутніх представник 
селянства – Р.Критюк мало не скрикував: «Чому 
ціни в сільських крамницях вищі, ніж, приміром, у 
Чорткові?». А той же С.Грицьків – «Чому чортків-
ські такі ж, як у Києві, коли там початкуючий лікар 
отримує зарплату 8-10 тис. грн., а в нас – 1,5-1,7 
тисячі?». П.Дзиндра виніс «на-гора» до прикрості 
низькі заготівельні ціни на сільгосппродукцію – 
вони вже «з бородою»…   

«Свій до свого по своє»
Таке гасло наших предтеч, зроджене на захід-

но-українських теренах за панування тут Польщі, 
десь так зі століття тому, вніс у текстуру бесіди 
Р.Критюк, навіть подав історію його виникнення 
і ось чому. Держава має дбати про розумний роз-
виток підприємництва, а не про здирництво. «Про 
дороги на селі ніхто не дбає, ніякої підтримки села 
нема, через те люди й тікають, змушені тікати», – 
мовив розпачливо. І риторично запитував: «Як роз-

гребти ту мафію, яка утворилась за 25 років?..». 
Та власне щодо скооперованості зусиль, до чого й 

закликає видобуте століття тому гасло, стимулюва-
ли зауваги спільноти з приводу того ж благоустрою 
в місті й на селі. Бо ж не всі гальма в плані його 
наведення – виключно в руках влади, хоча всіх без 
винятку наразі цікавить стратегія комунальників. 
Було заторкнуто й болючий дисбаланс цін та від-
сутність будь-якого захисту споживача, проблеми 
транспорту (О.Чапор та Б.Пригар), якості питної 
води та водозабезпечення загалом (в цьому питанні 
Б.Пригар поцінував спорудження на подвір`ях бага-
топоверхівок свердловин, то ж чому не похочувати 
до цього, чому все централізувати?). 

 Бесідуючі неприховано журилися, що українці за 
радянських часів навчилися красти (тоді називалися 
лагідніше – «несунами»), та й пити – теж: за сло-
вами С.Шевчука, нація, де на особу припадає 10 л 
спиртного, вважається спитою, в нас же припадає 
15 л. Й реалізується спиртне поблизу освітньо-куль-
турних закладів.

«Україна в Європі – 
перша за рівнем корупції»

Все-таки не заземлені, більш споживацькі інтереси 
переважали в отих згустках болю, викинутого на-
зовні учасниками круглого столу, ні. Відчувалось: 
зібралися істинні патріоти, бо їм надміру болить 
нинішній та завтрашній день Української держави. 
«Держава наша суто олігархічна, – з сумом конста-
тував П.Дзиндра. – Ви подивіться, скільки ми вже 
набрали кредитів у міжнародних організацій. По-
мудрому їх слід вкладати у виробництво, а особли-
во – в науку, бо ж це – найвигідніші інвестиції. 
А як у нас? Хіба що ростуть вклади в закордон-
ні банки окремих осіб…». Цей умовивід підхопив 
і С.Грицьків, назвавши сучасну державну машину 
навіть олігархічно-злодійською, бо в нас процвітає 
олігархічна клептоманія.

«Крапля видовбує камінь не силою, 
а частотою падіння»

Ось ці слова, здається, й стали меседжем тривалої, 
гарячої аж до найвищого накалу бесіди. Бо й справ-
ді: самі балачки мало що дають. Треба діяти. По-
троху, проте настійно. Тут всі учасники столу були 
одностайні. «Може, варто зробити в місті такий собі 
екран, стінгазету, чи що, аби соромити там нера-
дивців, котрі бездумно смітять, бо ж не все лише 
в гроші впирається, можна й морально діяти», – 
то П.Дзиндра. «Можливо, при РКБК створити на-
родний університет, аби навчати культури, інакше 
якась деградація буде!» – пропонував С.Грицьків. 
Б.Пригар вдало пригадав трудове виховання шко-
лярів на пришкільних ділянках – чому його неви-
правдано забуто? Тему виховання підхопив і роз-
винув далі й О.Чапор. П.Дзиндрі бачиться потреба 
залучати старшокласників до догляду за могилами 
борцям за волю України. «Керуючись досвідом, ма-
ємо виховувати нинішнє покоління жити достойно, 
по-людськи», – в «тему» підсумовував С.Шевчук.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Любомира ГАБРУСЬКОГО

«І знову шкуру дерете з братів, 
незрячих гречкосіїв…»

Ось таке означення нашого брата – ближнього якось спонтанно злинуло з вуст одного з учасників 
круглого столу – Богдана Пригара в запалі мовленого в унісон ним та його побратимами – пред-
ставниками спільноти районного відділення Всеукраїнського об`єднання ветеранів. «На нещасного 
того гречкосія накладають дедалі більше – і непосильні компослуги, і те, і те», – мовив п. Богдан. 
Гречкосіями вже іменовано довірливих, терплячих українців Батьком нашої нації – Великим Кобза-
рем. І як те все по-сучасному, як правдиво в його творах – неначе сьогодні писано…
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Зустрічі

Чортківщина в соцмережах Абітурієнт-2016

Чотири весілля 
на Горішній Вигнанці

О ні, не в один день стільки закоханих пар ста-
ли минулих вихідних на рушничок щастя у цьому 
приміському селі. Свої серця того дня поєднали 
Мар`яна Солтис та Назар Вонсович. До них на 
свято завітало відоме реаліті-шоу «Чотири весіл-
ля». Оператори каналу «1+1», окрім забави, зні-
мали ще й краєвиди Чорткова, туристичні при-
ваби міста, як-от костел св. Станіслава. Звісно, 
усе – як фон для прекрасних молодят Мар`яни 
та Назара. 

Конкурентами наших молодят були пари з 
Хмельницького, Львова та Києва. У групі «Під-
слухано у Чорткові», що у соцмережі «Вконтак-
ті», ведеться жваве обговорення цієї події. Учас-
ники дискусії щиро бажають землякам удачі (і 
ми до того приєднуємося) та тримають кулачки 
за їхню перемогу.

На побачення до Папи Римського
Цього року ХХХІ Світовий День Молоді зібрав 

у Кракові більше 2 млн. молодих людей, котрі 
прибули сюди на зустріч із Папою Римським. 
Цей людський океан наповнювали «краплинки» 
і від Чортківщини – до сусідньої Польщі усіма 
можливими засобами пересування (не лише ав-
тобусами, автомобілями, а й навіть велосипеда-
ми (детальний звіт про велоподорож читайте на 
сторінці Олексія Гуски у «Фейсбук») вирушила 
значна кількість – майже півтори сотні – юних 
мешканців нашого краю. Та чортківчани не лише 
молитовно долучилися до СДМ-2016. Так, веду-
чим прямих включень із Krakov-2016-Live був 
наш земляк о. Андрій Шестак. Чимало підготов-
лених ним репортажів зможете переглянути на 
сторінці СДМ-2016 у «Фейсбуці». У цій же со-
цмережі о. Томаш Словінський повідомляє, що 
Папа Франциск у Санктуарії Божого Милосердя 
мав коротку зустріч із греко-католицьким свяще-
ником з Чорткова – о. Петром Фостиком.

Міцніємо і духом, і тілом
Саме про всебічний розвиток юної особистості 

турбувалися духовні особи, зокрема о. Григорій 
Канак, встановлюючи біля церкви Непорочного 
Зачаття Пресвятої Діви Марії спортивний май-
данчик для дітей віком до 10 років. Зовсім поруч 
– поле для волейболу. Можна весело й спортив-
но провести час усією родиною. Сучасна спор-
тивна зона нещодавно з`явилася у мікрорайоні 
Кадуб, на вулиці Д.Січинського за сприяння де-
путата Любомира Махомета. Як повідомляє гро-
мадський блог Чорткова «Бруківка», спортивний 
міні-комплекс з елементами, що не поступають-
ся по своїй ефективності тренажерам у дорого-
вартісному спортзалі, користується популярніс-
тю у людей різного віку та статі. Навесні зали 
із спортивними тренажерами відкрили свої двері 
для мешканців Джуринської Слобідки, Свидови. 
Відрадно, що збільшується число тих, хто приді-
ляє належну увагу своєму здоров`ю.

Чи достойна імені твого? 
Відомий громадський діяч Олександр Степа-

ненко пропонує присвоїти ім`я видатного нашого 
земляка Антіна Горбачевського обласній науко-
вій бібліотеці. Свої міркування з цього приводу 
О.Степаненко виклав на сайті ГО «Гельсінська 
ініціатива-ХХ». «Бібліотека без імені – все одно, 
що держава без прапора», – вважає він. А також 
пан Степаненко небезпідставно міркує, що такий 
крок привернув би увагу громадськості до про-
блем, які супроводжують цей заклад культури вже 
більше 20 років. Якщо обласні працівники куль-
тури не підтримають влучну пропозицію, можли-
во, варто задуматися над цим нашим, місцевим, 
бібліотекарям і у рік відзначення 160-ї річниці 
від дня народження видатного громадського, 
державного та політичного діяча, науковця, ви-
давця, дипломата, мецената, одного з перших 
в Галичині правників українського походжен-
ня Антіна Горбачевського. І тоді з гідним іме-
нем наша книгозбірня стане унікальною, а це у 
свою чергу спричинить збільшення наповнення 
книжкового фонду, а відповідно – відвідувачів. 
Адже, як зауважує Олександр Степаненко: «Ще 
класик сказав, що міра провінційності оберне-
но пропорційна розмірам бібліотеки. Тож якщо 
не піднімемо статус бібліотеки, не забезпечимо її 
усім необхіднім – з інтелектуальної провінції не 
виберемося».

Ведуча рубрики Оксана СВИСТУН

Минулої п’ятниці, 5-го серпня, відбулися засідання 
(на одне з яких, а саме – в медичний коледж, були 
запрошені кореспонденти районки) приймальних 
комісій щодо підведення підсумків вступної кампа-
нії та зарахування абітурієнтів згідно з юридичними 
правилами прийому на державну форму навчання. 

Випереджаючи інформацію, промоніторивши рей-
тингову ситуацію вступної кампанії у наших вузах, 
слід зауважити, конкурсний відбір вступників аж 
ніяк цьогоріч не поступився минулорічному; ситуа-
ція, можна сказати, – стабільна. 

Чортківський державний медичний коледж 
Цьогорічний конкурс у навчальному закладі скла-

дає від 3 до 5 осіб на місце. Рейтинг популярності 
очолюють відділення «Фармація» (5,5 осіб на місце) 
та «Стоматологія ортопедична» (5,7).

Голова приймальної комісії, директор коледжу, 
канд. мед. наук Любомир Білик акцентував на осо-
бливостях вступної кампанії 2016 року, звернувши 
увагу на високі бали, набрані вступниками під час 
іспитів.

«Приємно подивувало, – свідчив Любомир Степано-
вич, – що абітурієнти зі східних областей України до-
стойно склали випробування знань з української мови». 

А втім, висловив думку, що система освіти в Укра-
їні все ж потребує вдосконалення.

Загалом цьогоріч 558 абітурієнтів подали заяви на 
денну форму навчання з 11-ти областей України. 1/5 
складають випускники з інших областей; це свідчить 
про те, що Чортківський медколедж користується 
неабиякою популярністю в Україні. Із 558-ми – 506 
абітурієнтів, які мають закінчену середню освіту, від-
повідно 52 – за результатами ЗНО.

Відкритим голосуванням приймальна комісія од-
ноголосно прийняла рішення щодо зарахування 
абітурієнтів, які отримали вищий бал за рейтингом 
вступної кампанії. Студентами вже загалом зарахова-
но 185 юнаків і юнок (держзамовлення).

На денній формі навчання медичну спеціальність здо-
буватиме чимала кількість осіб (123), які відносяться до 
кризових категорій; їм надано безумовну перевагу.

Абітурієнтам, які опинилися за межею зарахуван-
ня на державну форму, рекомендовано навчання за 
контрактом. До 12 серпня тривало підписання угод.  
Заочну форму навчання має лише «Фармація», по-
дання документів продовжується до 15-го серпня. 
Тож про остаточний результат ще зарано говорити.

Наприкінці засідання Любомир Білик зазначив: 
«Від нас вимагається не лише тримати планку рівня 
освіченості, а й підвищувати її, вдосконалювати, іду-
чи в ногу з часом».

 
Чортківське вище професійне училище

 (смт Заводське) 
Цьогоріч на навчання у ВПУ претендувало 180 абі-

турієнтів – це більше у порівнянні з минулим роком. 
Серед найпопулярніших спеціальностей: «Кухар, 
офіціант, бармен» та «Оператор з обробки інформації 
та програмного забезпечення». На часі вже зарахова-
но 172 особи, та це ще не кінцевий результат, адже 

продовжуються вступні співбесіди. Перевага, як і в 
інших вузах Чортківщини, надається дітям пільгових 
категорій. Державне замовлення ВПУ на часі сягає 
98 відсотків. 

Чортківський коледж економіки 
і підприємництва Тернопільського 

Національного економічного університету   
Загалом для вступу від 613 абітурієнтів було подано 

заяви; із них: 475 претендентів на 1-й курс навчання  
– на рівні базової середньої освіти і 138 (2-й курс 
навчання) – за результатами ЗНО та кваліфікованих 
робітників. 

Спеціальності: «фінанси, банківська справа та 
страхування»; «підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»; «облік і оподаткування». 

Загальна ліцензія навчального закладу складає 330 
навчальних місць; 168 – державне замовлення, з них: 
140 – на базі середньої освіти та 28 – повної загаль-
ної, сюди ж – дипломовані кваліфіковані робітники 
(тобто – випускники ВПУ та ВПТУ).  

Як повідомила директор навчального закладу Те-
тяна Жовковська, державне замовлення цьогоріч ви-
конано в повному обсязі. Якісний показник держза-
мовлення заповнено згідно з правилами прийому: у 
середньому балі оцінювання додатку до атестата – 
7,5 відсотка (за 12-бальною шкалою) і не нижче 7,87 
відсотка – за результатом вступного випробування 
(на базі 9-ти класів). 

Згідно з умовами прийому до ВНЗ в Україні ско-
ристатися привілеями вступників пільгових категорій 
мали право лише 5 відсотків від загального обсягу 
держзамовлення. Тож на часі студентами коледжу 
вже зараховано 11 абітурієнтів. А також до зараху-
вання: на 1-й курс – 169 осіб, на 2-й – 82.  

Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж 
ім. О.Барвінського 

Мистецько-навчительська кузня виокремилася 
оригінальністю інформації щодо результатів вступної 
кампанії. 

Як повідомив директор навчального закладу, канд. 
пед. наук Роман Пахолок: «Вступна кампанія цього-
річ дуже успішна. Саме цьому посприяла профорієн-
таційна робота, а також чимало позитиву надає День 
відкритих дверей. Саме через призму многолюдного 
знайомства, спілкування ми можемо передбачити 
кількість абітурієнтів. Відрадно зазначити, цьогоріч 
у числі вступників – 36 із відзнакою. 98 відсотків 
абітурієнтів – мешканці Тернопілля. Першочерго-
вість відводимо дітям певних соціальних категорій. 
Держзамовлення виконано; рівень знань вступників 
доволі високий, настрій – мажорний, потенціал є, 
тож розвиваймося далі». 

На засіданні приймальної комісії в кожному на-
вчальному закладі відмітили, що серед рекомендова-
них до зарахування (чи вже зарахованих) – абітурієн-
ти з високими конкурсними балами. Це свідчить про 
формування якісного контингенту першокурсників.

Тетяна ЛЯКУШ

І кожен фініш, це, по суті, – старт
Наше місто хоч і невеличке, та все ж – студентське. Адже для всіх бажаючих здобувати подальшу 

освіту у вишах люб’язно відчинені двері трьох Чортківських коледжів і ВПУ (що у смт Заводське).

Сотня відтінків людських почуттів відбивалася в 
очах кожного при зустрічі з однокласниками, а ще 
більше – із наставниками-вчителями: О.А.Агеєвою, 
С.К.Дудником. На жаль, відійшли у засвіти класні 
керівники випускників 1976-го – М.І.Олійничук, 
М.П.Старовський, В.І.Поплавська; вічна їм пам’ять.

Важко й розгледіти в цих сивочолих, поважних і 
шанованих панах та панянках отих колишніх пус-
тотливих і непосидючих хлопчаків і дівчаток, які 50 
років тому маленькими школяриками-першачками 

несміливо і збентежено переступили поріг шкільної 
alma-mater. 

Лунає симфонія дня, а у споминах – дитинство, 
юність, що відходили по краплині, тихо й непомітно, 
з першими літерами на дошці, з першими перемога-
ми та невдачами, дзвінкоголосими шкільними дзвін-
ками, які тепер, мабуть, – найдорожчі за всі життєві 
теореми...  

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Як свято дитинства, кінчається казка,
Як стрічка кіно, обриваються сни… 

Десятки літ промайнули, наче одна мить… І ось – жадана зустріч випускників 1976 року Чортківської ЗОШ № 7.
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Точка зору

Тема Волинської трагедії була піднята у 2013 р. 
українофобом Колісниченком, котрий зібрав 148 
підписів так званих народних депутатів України, які 
звернулись до польського сейму визнати Волинську 
трагедію геноцидом польського населення. Де є в 
світі така країна, щоб її депутати так ненавиділи 
свою державу, чинили такий глум! Скільки злоби, 
ненависті до Героїв УПА!

В Україні діє сильна промосковська «п’ята коло-
на». Недавно депутати Київської міської ради на-
звали Московський проспект іменем С.Бандери. Як 
це обурило «п’яту колону» і її політиків та політоло-
гів! Вони ганьбили українських героїв, Провідника 
ОУН, навіть причепили йому «волинську різанину», 
про яку він тоді нічого не відав, бо сидів у тюрмі 
на території концтабору Заксенхаузен для особливо 
небезпечних в’язнів. Там 
був і головнокомандувач 
Армії Крайової Стефан Ро-
вецький. Вони зустрічали-
ся тільки на «прогулянці» і 
могли перекинутися кіль-
кома словами; між ними 
були дружні взаємини. Про 
події на Волині вони нічо-
го не знали. 

Але біда в тім, що в укра-
їнській політиці є прикрі 
випадки, коли деякі наші 
державні мужі роблять нео-
бдумані кроки. Ось О.Ляшко 
вже встиг звинуватити пре-
зидента П.Порошенка в 
тому, що той поклав квіти 
до пам’ятника жертвам Волинської трагедії. А в пар-
ламенті вже стоїть питання про звинувачення поляків 
у геноциді українського населення. Що «зуб за зуб», 
«око за око»? Цього робити аж ніяк не потрібно. Ми 
повинні працювати так, щоб і польський президент 
став на коліна й поклав квіти до пам’ятника жертвам 
Волині. Адже в Польщі є здорові сили, які тверезо 
оцінюють події Другої світової війни і прагнуть жити 
з нами в мирі і дружбі.

Слід нагадати, що в часи Другої світової українці 
воювали на своїй землі за створення своєї держави 
не тільки з німцями, а й з поляками, які боролися за 
відновлення Польської держави в кордонах до 1939 р. 
Від 1944 р. українці боролися за свою державу з «ви-
зволителями» зі Сходу зі зброєю і без неї аж до 1991 р. 

Після ІІ світової війни Сталін, не питаючи ні по-
ляків, ні українців, встановив кордони між Украї-
ною і Польщею так, що українські землі – Холм-
щина, Засяння, Лемківщина відійшли до Польщі. 
М.С.Хрущов тоді перебував у свого тестя в с. Васи-
лів біля Грубешева, звідки його дружина Надія Ку-
рило, махнув рукою, посадив дружину та її батьків 
на танка і поїхав на Львівщину.

Про те, що робили польські комуністи з україн-
ським населенням на українських територіях і про 
операцію «Вісла», не раз писав у «Голосі народу» 
заслужений лікар України п. Степан Грицьків.

У планах провокативних сил у Польщі ще зна-
читься прем’єра фільму «Волинь». Отже, антиукра-
їнські настрої будуть посилюватись. 

Події на сході України пробуджують у частини 
поляків солодкі мрії про кордон по Збручу. Непо-
гано працює агентура Кремля.

Зараз між нашими державами існують зв’язки 
на різних рівнях: державних, бізнесових, культур-
них, територіальних, релігійних, родинних. Є такі 
дружні зв’язки з поляками і в Чорткові. Діє поль-
ська недільна школа. Відкиньмо оте наше «моя хата 
скраю», «хай хтось, аби не я», спрямуймо діяльність 
наших організацій на вирішення державних стосун-
ків між нашими народами, налагоджуймо контакти, 
організовуймо круглі столи, зустрічі, екскурсії і т. п. 
У нас є можливість видавати відповідну літературу 
польською мовою. Історики, вам «карти в руки».

Прекрасний матеріал на цю тему міститься в кни-
зі польського автора Миколи Савіцького «Історія 
польсько-українських конфліктів», перекладеній на 
українську мову, зокрема ІІ том, де документаль-
но викладено волинські події від 1939-го до 1944-го 
рр. Незаангажований автор на 355-ти сторінках на 
основі понад півсотні документів правдиво трактує 
взаємовідносини поляків та українців.

Ви довідаєтесь, що польське підпілля і збройні 
формування поляків на Волині були створені ще 
в кінці 1939-го – на початку 1940-го рр. – Союз 
Збройної Боротьби. І тільки через півтора року (ли-
пень, 1941-го) створено УПА («Поліська Січ» Тара-
са Бульби-Боровця). 

На початку 1943 р. українська поліція покинула 
німців і зі зброєю пішла в ліси. Німці заповнили по-
стерунки поляками, віддаючи їм на їх розсуд чинити 
розправу з українцями. Метою поляків було віднов-
лення польської держави в межах до 1939 р. Вони й 

почали нападати на українські села.
Особисто я пам’ятаю, як в моєму рідному селі на 

Лановеччині в кінці вересня або на початку жовтня 
1939 р., коли більшовицькі війська пішли на захід, 
а влади ще не було ніякої, одного вечора оголоси-
ли тривогу, що поляки будуть вирізувати село. Того 
вечора всі люди – чоловіки і жінки, бабусі і дідусі, 
молодь і діти – не спали. Блукали вулицями до гли-
бокої ночі. Виходить, що таке на Волині вже десь 
було.

Співпрацювали поляки і з совєтами. Вони йшли 
в загони радянських партизанів, що прибули на Во-
линь і Полісся в 1942 р. Д.Медведєв у книзі «Це 
було під Ровно» теж пише про групи поляків, що 
були в його з’єднанні.

У своїй книзі Микола Савіцький подає відозву 
УПА до поляків у 1943 
р. (документ № 15):

«Поляки! Спільна 
доля, яка об’єднала нас, 
і наша боротьба проти 
загарбників – Берліна і 
Москви за власні дер-
жави вимагають поро-
зуміння народів. Укра-
їнський народ завжди 
готовий до такого поро-
зуміння. Не маємо во-
рожих планів стосовно 
до польського народу і 
не хочемо ні п’яді поль-
ської землі». 

Але польські керівни-
ки не визнавали права 

українського народу на власну державу.
«На українській землі загарбники створили пекло, 

де вдень і вночі горіли села, у вогні гинули госпо-
дарі, то головним завданням волинсько-галицького 
суспільства мусила стати оборона… Це був законо-
мірний результат майже 600-річної польської по-
літики на цьому терені» (стор. 16-17). «Вина за ці 
протистояння і боротьбу лягає на польську сторо-
ну», – констатує польський автор. 

Це була боротьба поляків за польськість неполь-
ської землі. Боротьба за непольську землю, ствер-
джує автор книги.

Зберігся документ і про Староягільницьку траге-
дію 12 березня 1944 р., коли німці разом з поляками 
вбили 117 людей і спалили півсела.

Старші люди пам’ятають часи, коли тут панували 
поляки. Вони вам розкажуть, що таке пацифікація, 
коли на села посилались каральні загони, які били 
людей, нищили майно, грабували, палили будин-
ки. Для Старої Ягільниці це були 1930 і 1935 рр. 
Найстрашнішими тюрмами вважалися Береза-Кар-
тузька і Бригідки. У першій побували наші хлопці 
Шечук Корній, Коцюлим Федір, Біловус Михайло, 
Хруставка Петро.

Особливий тиск на українські інтереси поши-
рився після смерті Пілсудського в 1936 р., а уряд 
очолив Ридзь-Смігли (родом з Бережан). Людям не 
давали роботи, особливо тим, що здобули освіту, 
певну спеціальність, примушували переходити в ка-
толицьку віру. Розпочався процес полонізації укра-
їнства.

Наведу приклад, як за сполячення українців поль-
ським панам відомстили… діти.

Це було в селі Бережанка, що під Ланівцями, вліт-
ку 1939 р. Хлопчаки на пасовиську спіймали барана 
і тягнуть його до річки, а він упирається, не дається. 
Поряд дорогою їдуть бричкою пани з гміни. При-
тримавши коней, спостерігають і сміються. Тоді пи-
тають: «Куди ви його тягнете?». Один з хлопців їм 
пояснив: «До річки. На поляка вихрещувати!». Пани 
як схопляться та – за дітьми. Одного спіймали. До-
велось батькам заплатити штраф.

Це не вигадка. Це факт про те, як реагували укра-
їнці на полонізацію.

Прокоментував рішення польського сейму голова 
Українського інституту національної пам’яті Воло-
димир В’ятрович, що воно є для нас несприйнятли-
вим і небажаним, що важко тепер буде домовлятися 
з поляками. Але започаткований минулого року діа-
лог істориків буде продовжено. І формула «проба-
чаємо і просимо вибачення» є єдиним можливим 
форматом загоєння ран минулого.

Українці боролись на своїй землі, не захоплюва-
ли чужих територій, не поневолювали нікого, не 
нав’язували своїх поглядів і свого способу життя 
іншим народам. Вони захищали свою землю, своїх 
людей від поневолень.

Будьмо толерантні, але твердо стіймо на своїх по-
зиціях. Бо правда на нашому боці.

Слава Україні! Героям слава!
Роман КРИТЮК, 

позаштатний кореспондент «Голосу народу»
с. Стара Ягільниця  

Ми не маємо права мовчати
Знову наші сусіди-поляки видали на-гора Волинську трагедію 1943 р. Польський сейм кваліфі-

кував цей конфлікт часів Другої світової війни як геноцид, вчинений українцями проти польського 
населення.

Відома тернопільська журналістка, справжня патріотка України Галина Садовська в газеті «Вільне 
життя +» назвала це рішення ударом ножа в спину України, «націоналістичним чадом польського 
правлячого політикуму». Вона досить розумно і виважено дала аналіз взаємовідносин між поляками 
і українцями в сучасних умовах.

(Закінчення. Поч. у №№ 30 (8578), 31 (8579) від 29 лип-
ня, 5 серпня 2016 р.) 

Повернувшись пішки додому, я цілу ніч готував до-
кументи, конверт склеїв з цупкого паперу, гідно заадре-
сував і на світанку вже був біля поштової скриньки, що 
висіла при стіні крамниці. Дверцята були зачинені… на 
прутик. Всередині була вода і дві цеглини. Зверху листи. 
Я все вийняв на скриньку, воду вичерпав рукою… Аж 
тут три жінки з сапами надійшли і… кинулися до мене. 
«Злодій, ти чий, що так крадеш, як люди сплять?!». Я 
спокійно пояснив їм і вони сапи опустили… Цеглини 
і листи я поклав на місце і свій «повненький» лист та-
кож. І став чекати дні і ночі, виконуючи роботу вдо-
ма. Аж прибув поштою виклик: прибути 1 серпня 1951 
року в Чортківський РВК для відправлення. Замість до 
Московського військово-інженерного училища, котре 
дислокувалося в частині приміщень в’язниці Лефорто-
во у Москві (політв`язниця), мене скерували їхати за-
лізницею до Кенігсберга (Калінінграда) в Східну Прусію 
(Калінінградську область). Їхав зі мною Левко Крижа-
нівський з Білобожниці (тепер він спочиває на цвинтарі 
рідного села. Майор Л.С.Крижанівський помер під час 
медичної операції)… Його могилу знаходжу часто.

Я поступив в Московське військово-інженерне учили-
ще – воно влітку 1951 року передислокувалося до Калі-
нінграда, в передмістя Борисове, де було раніше учили-
ще офіцерів танкових військ німецької армії. Нашими 
сусідами у прекрасному військовому містечку були: вій-
ськова авіаційна частина та база зберігання бронетанко-
вої техніки Радянської Армії. Три роки напруженого на-
вчання – і в жовтні 1954 року нам присвоєно військове 
звання «лейтенант». Я став офіцером інженерних військ 
і був скерований згідно з рішенням випускної комісії у 
Київський військовий округ, а потім управлінням кадрів 
КВО – у важку танкову дивізію, що дислокувалася у міс-
ті Чугуєві Харківської області. У Чугуєвському гарнізоні 
служив 7 років і пройшов службу командиром взводу, 
командиром навчального взводу, командиром роти, 
а в 1961 році був скерований в Дніпродзержинський 
гарнізон на посаду офіцера штабу у понтонно-мостову 
частину танкової армії, а в 1966 році – в Гвардійський 
гарнізон Дніпропетровської області на посаду начальни-
ка інженерної служби важкого танкового полку, звідки 
у 1968 році скерований на посаду викладача кафедри 
тактики і техніки інженерних військ Донецького вищо-
го військово-політичного училища інженерних військ 
та військ зв`язку. У 1973 році призначений на посаду 
командира окремого інженерно-мостового батальйону 
в Донецькому гарнізоні, звідки звільнений в запас 23 
липня 1979 року.

За період дійсної військової служби дев`ять років з 
часу, «як сніг зійшов», до часу, «як сніг випав», бував 
на розмінуванні в Харківській, Донецькій (північна час-
тина) та Дніпропетровській областях. Мій бойовий ра-
хунок ЗНИЩЕНИХ (!) вибухонебезпечних боєприпасів 
часів Другої світової війни сягнув 10973 одиниць, десят-
ків розмінованих гектарів і зораних площ, котрі потім 
врожаїлися житом, пшеницею, ячменем… А скільки лю-
дей було врятовано від смерті, поранень, контузій! Моя 
служба дала 50 молодших командирів і 750 офіцерів (цих 
я підготував на підривній справі). Працював військовим 
керівником середніх шкіл № 85 (м. Донецьк), № 16 і № 
2 міста Тернополя, а також старшим помічником на-
чальника оперативного відділу штабу цивільної оборони 
Тернопільської області. 

Станом на 3 грудня 2008 р. з Чортківщини уродженців 
на офіцерів було 208 осіб, в тому числі старших офіцерів 
– 41, молодших офіцерів – 127, курсантів – 32, ліцеїстів 
– 8. Скорочено 52 особи. То 156 ще є.

Продовжую військово-патріотичну роботу серед 
учнівської молоді. Служив в армії 28 років з постійним 
наміром, аби не було війни! Військова дійсна служба 
була в Київському військовому окрузі. Будучи в запасі, 
знайомився зі своєю особовою справою, в котрій знай-
шов запис між зшитими документами поздовж, а саме: 
«Рождён в Западной Украине». Це, як я розумію, на 
майбутнє…

Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, учасник бойових дій з розмінування 
в Україні, уповноважений Чортківського об`єднаного 

міського військового комісаріату

Сторінками пам’яті

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



З незапам`ятних часів Бердо носило статус 
міського передмістя, а тепер – вулиця. Однак, 
на яку б «широку ногу» не ступила туди цивіліза-
ція, місцина та зостається напрочуд привабливою 
власне своєю автентичністю. І вона насамперед 
– в надзвичайній плодючості грунтів. Низиною 
плине Серет, а заліснений листяними та хвойни-
ми породами пагорб створює такий мікроклімат, 
що тамтешнє повітря, здається, ножем ріж та на 
хліб намащуй – неймовірної густини…

Через те все, а ще на-
стійну працю рук, так 
чудодійно плодоносять 
садово-городні культури 
в обійсті берегині цього 
роду – Софії Кульчиць-
кої (простіше – бабці 
Зосі). Так іменує її ма-
ленька Настуся. Наразі 
дівчинка (їй 2,7 року) 
крайня в жіночій лінії 
родини господинь. Є 
ще бабця Юзя (Йосипа 
Плецан), мама Ліля. 

Фотооб`єктив «упій-
мав» дівчинку, коли вона 
вдоволено допомагала 
бабцям поратись біля 

щедрого врожаю нинішнього спекотного літа. По-
мідори зародили – нівроку! Оті два в руках Настуні 
– більш як по 800 грамів! І в ящику бабці Зосі тіс-
ненько червонощоким томатам. А позаду хранитель-
ки родинних традицій – дорідне персикове дерево. 
Хизується вишуканою вродою ремонтантна малина 
(зі сортів, здатних плодоносити повторно впродовж 
одного вегетаційного періоду), вторить їй ваговитий, 
опецькуватий білий баклажан. А про ратунду, зага-
лом перець всіляких сортів й говорити нічого. Це ж 
у садибі Кульчицьких-Плецанів в числі перших на 
кутку «освоєно» культивування кавунів-динь.

Звісно, представлена тут родина – не виняткова. Час-
тенько стрінеш й ось таку залюбленість в квітник, са-
док, город, і неймовірно ваговиті зрощені плоди. Задля 
того, аби ділитися на сторінках районки такою чудасі-
єю, й запроваджено газетні рубрики «Садиба», «Госпо-
дар». Повідомляйте нам адреси, любі читачі! 

Почули та побачили 
Анна БЛАЖЕНКО, Орест ЛИЖЕЧКА 
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Садиба Стиль роботи

«МРІЯ Агрохолдинг» відзвітував про виконані соці-
альні та податкові зобов’язання за І півріччя 2016 року 
у шести областях та 51 районі, де Компанія обробляє 
землю. Так, згідно з офіційним звітом Агрохолдин-
гу, на реалізацію соціальних проектів у 6 сільських 
(Джуринська, Залісянська, Палашівська, Полівецька, 
Товстеньківська, Шманьківчицька) та Заводській се-
лищній радах Чортківського району протягом 1 січня 
– 30 червня 2016 року було спрямовано 187 тис. грн. 
Суттєвим надходженням до місцевих бюджетів також 
є податки, що їх своєчасно та в повному обсязі спла-
чує Компанія. Так, 
лише за 6 місяців 
2016 року підприєм-
ства Агрохолдингу 
«МРІЯ» у Чортків-
ському районі спла-
тили до бюджетів 
усіх рівнів понад 
1,7 млн. грн. А до 
бюджету району від 
Компанії надійшло 
338 тис. грн. подат-
кових відрахувань. 

З переходом Агро-
холдингу під управ-
ління кредиторів 
– великих міжна-
родних банків і фі-
нансових установ – 
Компанія має чітко 
затверджену програ-
му, яка передбачає 
підтримку населених 
пунктів у регіонах 
присутності Агро-
холдингу. За кожен 
гектар землі, яку об-
робляє, «МРІЯ» до-
датково виплачує 100 
гривень. Більша час-
тина цих коштів, а 
саме 70 грн., використовується за рішенням громад – 
у рамках цього бюджету люди самостійно приймають 
рішення, на які саме соціальні ініціативи спрямувати 
кошти; 20 грн. йдуть на централізовані програми на 
рівні району, 10 грн. – на підтримку АТО.  

Генеральний директор Компанії «МРІЯ Агрохол-
динг» Саймон Чернявський підкреслив, що прагне, 
аби громади бачили в Компанії надійного партнера, 
і довіряє їх рішенню. «Ми розуміємо потреби громад, 
але вони розуміють їх краще, і саме тому ми даємо 
людям можливість самостійно вирішувати, на що 
саме спрямувати 100 гривень, які вони отримують 
від Агрохолдингу за кожен гектар землі в обробітку. 
Ми вчасно та належно виплачуємо своїм пайовикам 
орендну плату, адже хочемо працювати на цій землі 
довго та ефективно, із взаємною користю, дотриму-
ючись європейських 
принципів чесності 
та прозорості. Аг-
рохолдинг «МРІЯ» 
сплачує усі належні 
податки до бюдже-
тів, розуміючи всю 
відповідальність біз-
несу перед державою 
і суспільством. Ми 
популяризуємо та 
впроваджуємо також 
кооперативний рух 
на селі, щоби покра-
щити добробут селян 
та дати їм змогу ста-
ти економічно неза-
лежними – в цьому я 
бачу майбутнє села».

Серед найвагомі-
ших соціальних про-
ектів, які реалізували 
у Чортківському ра-
йоні коштом «МРІЇ» 
– утеплення сучас-
ними енергозберіга-
ючими вікнами Тов-
стеньківської школи 
І – ІІ ступенів. Для 
цього «МРІЯ» виді-
лила громаді понад 
74 тис. грн. Старан-
нями Агрохолдингу 
новий навчальний рік учні зустрічатимуть в оновле-
них класах. 

«Допомоги школа справді потребувала, адже вікна 
у закладі були старі, практично всі – полатані та по-
нищені, — каже Товстеньківський сільський голова 
Борис Качмарський. — А за надані кошти ми придба-

ли 24 нових, пластикових. «МРІЯ» не вперше підтри-
мує мешканців Товстенького. Зокрема, Компанія до-
помогла місцевим учасникам АТО, а також оплатила 
придбання щебеню для здійснення ямкового ремонту 
сільських доріг на майже 20 тис. грн.».

Понад 27 тис. грн. виділила Компанія на дзвін для 
церкви святого Архистратига Михаїла УГКЦ у с. За-
лісся. «МРІЯ» уже більше 6 років співпрацює з цією 
громадою, основним доходом у бюджет села є кошти 
від Агрохолдингу.  А в с. Угринь Агрохолдинг виділив 
понад 24 тис. грн. на ремонт ФАПу і мотокосу для на-

ведення благоустрою на території населеного пункту.
Варто згадати про окремий проект з підтримки цер-

ковних громад – вже доброю традицією для Компа-
нії є надавати їм грошову допомогу напередодні Дня 
Святої Трійці. Цього року кошти до Зелених Свят 
отримало майже 400 церковних громад у Тернопіль-
ській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Черні-
вецькій, Львівській та Рівненській областях. Загальна 
сума, спрямована церковним громадам до Дня Святої 
Трійці, – понад  762 тис. грн.

Загалом по Тернопільській області соціальний бю-
джет «МРІЇ» за перше півріччя 2016 року склав 3,8 
млн. грн. А розмір соціальних виплат населеним 
пунктам шести областей, де присутня «МРІЯ», за цей 
період сягнув 7,5 млн. грн. Всього по Тернопільській 
області Компанія сплатила близько 30 млн. грн. по-

датків. Загальна ж сума податків, сплачених Агрохол-
дингом «МРІЯ» до бюджетів усіх рівнів шести облас-
тей від початку поточного року, склала 55,87 млн. грн.

Прес-служба Агрохолдингу «МРІЯ»

«МРІЯ Агрохолдинг» прагне бути 
надійним партнером для громад

У Чортківському районі «МРІЯ» за півроку сплатила 1,7 млн. грн. податків та спрямувала 187 
тис. грн. на соцпроекти

Ходить Настя по городу, 
пишається своїм родом
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Фест

Кожен з них – «Горлиця» 
зі с. Пастуше (керівник Сер-
гій Хорощак), «Потічок» з 
Нагірянки (Василь Брелюз), 
чоловічий ансамбль «Лю-
бисток» та жіночий «Водо-
грай» (Руслан Букалюк) – 
по-своєму неповторний, має 
власне обличчя. Два останні 
виступали ще й з солістка-
ми – Іриною Березовською 
та Іриною Федчишин. Вті-
шали вдоволену публіку й 
інші солісти з Чортківського 
краю – Зорянка Запухляк з 
Ягільниці, Катруся Задоров-
ська з Пастушого, дует Га-
лини Баньківської та Зіновія 
Мельника (котрий водночас 
є й головою лемківсько-
го осередку селища).  А що 
вже сподобалась глядачам 
театралізована хореографія 
зразкового дитячого тан-
цювального колективу «Га-
лицькі візерунки» під ору-
дою Ольги Дембіцької зі смт 
Заводське! Одним з ведучих 
фесту був теж наш Валерій 
Запухляк.

Як і завжди, на висоті був 
павільйон від Чортківсько-
го району, де тішили око 
барви взірців мистецтва ав-
торства визнаної майстрині 
вишивки Марії Свистіль, а 
також Ольги Пшеничної, 
котра теж віддано залюблена в цей різновид рукоділля. Там же було представ-
лено ще й чимало смаколиків наших господинь. А влаштували таке розмаїття 
працівники відділу культури, туризму, національностей і релігій РДА (начальник 
Галина Чайківська) та РКБК ім. К.Рубчакової (директор Йосифа Овод).

Найперша діяльна турбота для того, аби забезпечити представництво нашого 
краю на фестивалі, – голови райдержадміністрації Михайла Сташківа: це він 
клопотався виділенням транспортних засобів. Надали ж його діяльні мецена-
ти, директори двох вишів Любомир Білик, Роман Пахолок та начальник відділу 
освіти РДА Ірина Гулька. Матеріально доклалися-допомогли люди з широким, 
небайдужим серцем – депутат обласної ради Василь Вислоцький та добродій, 
для котрого членство в «Лемківщині» не пустопорожнє означення, – Степан 
Дем`янчук. За означення обов`язку найперше має честь бути заступником голови 
РГО «Лемківщина» й Ігор Ольшаковський – він забезпечив активну участь на-
ших краян і відповідної техніки в підготовці сцени та ватряного поля напередодні 
фестивалю в урочищі Бичова. Тож завдяки поєднаним зусиллям цілої низки па-
тріотів свого краю, свого району ми вписали чергову помітну сторінку в літопис 
діянь етнічної групи українства. 

Марія БАБІЧУК, 
голова РГО «Лемківщина»     

«Любисток» цвів і «Водограєм» стрімкував «Потічок», 
і туркотіла «Горлиця» принадно…

Бо на ХVІІ Всеукраїнському фестивалі лемківської культури «Дзвони Лемківщини», що відбувався минулих суботи-неділі в Монастириську, лемківська 
спільнота мала за честь долучитися до мистецтва всіх без винятку народних аматорських колективів лемківської пісні з Чортківщини, чиї назви поєдналися 
в цьому заголовку.

Відпуст

Вчора побіля одного з найошатніших храмів на Галичину, Поділля, Буковину й Прикарпаття – церкви Святої 
Покрови в Чорткові було завізно від автотранспорту з номерними знаками сусідніх з нашою областей. Ними 
віряни дісталися на відпуст з нагоди 14-ї річниці святого джерела Всецариці та 12-ї річниці з`яви фігурки нашої 
Найсвятішої Заступниці над куполом каплички на тім місці. Архиєрейську Службу Божу очолив преосвященній-
ший Павло – єпископ Тернопільський і Теребовлянський УПЦ КП у співслужінні з численним духовенством. 
Побіля джерела, на святому місці відбулося мирування всіх охочих Ласки Богородиці.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Під Твою милість прибігаємо...



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 20.30 
Новини 
06.15 7 чудес 
України 
06.45, 07.05, 08.05 Спорт 
07.20 Ера будiвництва 
07.25 На слуху 
08.35 Паспортний сервiс 
09.05 Казки Лiрника 
Сашка 
09.35 Суспiльний 
унiверситет 
10.20 Т/с «Таксi» 
11.00 Перша шпальта 
11.55 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Потрiйний стрибок. 
Фехтування 
13.30, 20.00, 20.45 Студiя. 
Рiо-2016 
14.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Бадмiнтон. Легка 
атлетика. Греко-римська 
боротьба. Кiнний спорт 
19.00 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Кiнний спорт. 
Вiтрильний спорт 
21.15 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Спортивна гiмнастика. 
Стрибки у воду. Греко-
римська боротьба. 
Велоспорт 
01.00 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Бокс. Бадмiнтон. 
Важка атлетика. Легка 
атлетика. Стрибки з 
жердиною 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30 «Чотири весiлля 5» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 3» 
13.50, 14.25 «Слiпа» 
14.50, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.15 Т/с «Свати - 5» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
23.10 Комедiя «Жандарм з 
Сен-Тропе» 
01.05 Драма «Цiна життя» 

ІНТЕР
06.50, 20.00 «Подробицi» 
07.20, 12.40 Док.проект 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
08.15 «Орел i Решка» 
09.20 Х/ф «Чоловiк на 
годину» 
13.30 «Судовi справи» 
15.20 «Сiмейний суд» 
16.20 «Жди меня. 
Украина» 
17.50 Новини 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Х/ф «Варенька» 
22.50 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Загубленi у часi» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Гра долi» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi 
дiалоги» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Живi сторiнки» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для батькiв» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Учнiвський 
щоденник» 
19.45 «Парламенти 
свiту» 
20.00, 21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
22.30 «Чаc країни» 

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 Програма 
«Справжня цiна» 
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18 серпня. Тривалість дня – 14.20. Схід – 5.51. Захід – 20.21. Іменини святкують Нонна, Харитина, Ярема

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

06.00, 07.00, 08.00, 20.30 
Новини 
06.05, 07.10 АгроЕра 
06.15 7 чудес України 
06.45, 07.05, 08.05 Спорт 
07.25 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
08.45 Телемагазин 
09.05 Казки Лiрника Сашка 
09.20 Мультфiльм «Друзi 
янголiв» 
09.35 Суспiльний 
унiверситет 
10.20 Т/с «Таксi» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.30, 20.00, 20.45 Студiя. 
Рiо-2016 
14.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Бадмiнтон. Легка 
атлетика. Байдарки i 
каное. Боротьба. Кiнний 
спорт 
19.00 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Вiтрильний спорт 
21.15 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Вiтрильний спорт. 
Бокс. Стрибки у воду. 
Боротьба 
22.40 Мегалот 
22.45 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Вiтрильний спорт.
Бокс. Стрибки у воду. 
Боротьба 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30 «Чотири весiлля 5» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку 
- 3» 
13.45, 14.20 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.15 Т/с «Свати - 5» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
23.10 Комедiя «Жандарм 
одружується» 
00.50 Драма «Цiна життя» 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.30, 11.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.15 «Орел i Решка» 
09.15, 21.00 Т/с «Варенька. 
Випробування любовi» 
13.00 «Судовi 
справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.45 «Давай 
одружимося» 
17.50 Новини 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
22.50 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Як це?» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
10.50, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте здоровi» 
15.15 «Зроблено 
в Європi» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
08.00 Програма 
«Євромакс» 
08.30 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дивовижне i небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.40 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
13.00 «Зоринцi-35» 
14.00 Х/ф 
«Страйкер» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 

17.30 Програма 
«Твiй дiм» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
22.40 Х/ф «Переписуючи 
Бетховена» 

ICTV
05.30 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 17.40 Т/с «Останнiй 
бронепоїзд» 16+ 
11.10, 13.20 Х/ф «Дiаманти 
назавжди» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
16.40, 21.25 Т/с «Пес» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. 
Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
22.25 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.25 Х/ф «Живи i дай 
померти iншим» 16+ 
02.00 Т/с «У полi зору» 16+ 
04.00 Студiя Вашингтон 
04.05 Факти 
04.35 Провокатор 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.15 «Україна має 
талант!-4» 
12.50 «Україна має 
талант!-5» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с 
«Коли ми вдома» 
20.05, 01.45 «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
03.05 Зона ночi 
05.05, 18.00 Абзац! 
06.00, 07.20 Kids Time 
06.05 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.22 Т/с «Друзi» 
08.15 Т/с «Молодята» 
10.10 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.20 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Х/ф «Оптом 
дешевше» 
20.55 Х/ф «Оптом 
дешевше 2» 
22.45 Київ вдень i вночi 
02.05 Х/ф «Вторгнення: 
Битва за рай» 16+ 
02.55 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.40 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
12.40 Т/с «Тiльки про 
любов» 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Подаруй менi 
недiлю» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Нью-Йорк 
1 сезон» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 12.05, 01.40 
«Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п 
«Сучаснi дива» 
10.15 Д/п 
«Друга свiтова вiйна у 3D» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.40 «Вiдеобiмба» 
13.35 Т/с «МЕК 8» (2) 
14.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.55 Т/с «Загублений 
свiт» 
15.50, 22.00 Т/с 
«Перевiзник» (2) 
16.45, 23.55 Х/ф 
«Вогняне коло» (2) 
19.20 «Люстратор 7,62» 
20.00 Х/ф 
«Рейд помсти» (2)

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 20.30 
Новини 
06.05, 07.05, 08.05 Ера 
бiзнесу 
06.15 7 чудес України 
06.40, 07.50, 08.25 
Смакота 
06.45, 07.10, 08.10 Спорт 
07.20 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.20 Як це? 
09.35 Суспiльний 
унiверситет 
10.20 Т/с «Таксi» 
11.25 ХХХI Олiмпiйськi iгри. 
Легка атлетика. Спортивна 
гiмнастика 
13.30, 20.00, 20.45 Студiя. 
Рiо-2016 
14.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Бадмiнтон. Байдарки 
i каное. Легка атлетика. 
Стрибки у воду 
17.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Боротьба. Трiатлон. 
Синхронне плавання 
21.15 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Бокс 
22.00 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Стрибки у воду. 
Боротьба. Пентатлон 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30 «Чотири весiлля 5» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку 
- 3» 
13.45, 14.20 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.15 Т/с «Свати - 5» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
23.10 Комедiя «Жандарм 
на вiдпочинку» 
01.00 Драма «Цiна життя» 

ІНТЕР
05.40, 20.00, 01.30 
«Подробицi» 
06.30, 11.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.15 «Орел i Решка» 
09.15 Т/с «Варенька. 
Випробування любовi» 
13.00 «Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.45 «Давай одружимося» 
17.50 Новини 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Варенька. 
Наперекiр долi» 
22.50 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Краєзнавча 
подорож» 
10.35 «Надiя є» 
10.50, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30, 21.50 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Фабрика iдей» 
15.30 «ПрофStyle» 
15.50 «Iноземна для дiтей» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Акценти тижня» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

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 Програма «Формула 
здоров’я» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дивовижне i небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
12.40 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
13.00 «Зоринцi -35» 

09.45 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.10, 01.00 Х/ф «Крутися, 
стрiляй, бiжи» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
17.00 Програма 
«Дивовижне i небезпечне» 
17.30 Програма «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф 
«Турбулентнiсть-3» 16+ 

ICTV
06.00 Громадянська 
оборона 
07.05, 04.05 Факти 
07.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Дивитись усiм! 
11.10, 13.20 Х/ф «Ягуар» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «Повiтряний 
маршал» 16+ 
16.15 Х/ф «Завтра не 
помре нiколи» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «Пес» 16+ 
22.25 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.25 Х/ф «На секретнiй 
службi Її Величностi» 

СТБ
07.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.15 «Зiркове життя» 
11.10 Х/ф «П’ять рокiв та 
один день» 
13.05, 20.00, 02.05 
«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» 
00.50 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.07 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.30 Х/ф 
«Янголи Чарлi» 16+ 
09.25 Х/ф «Янголи Чарлi 
2» 16+ 
11.30 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна 4» 
14.15 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Х/ф «Черговий 
тато» 
20.45 Х/ф «Черговий тато: 
Лiтнiй табiр» 
22.35 Дешево 
i сердито 
00.50 Х/ф «Аварiя» 16+ 

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, 04.00 Зоряний 
шлях 
10.10 Т/с «Однолюби» 
14.20, 15.30 Т/с «Берег 
надiї» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Подаруй менi 
недiлю» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Щурячi 
перегони» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.40, 01.40 «Облом.UA.» 
08.50, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
09.10 «Top Gear» 
12.00 «Українськi сенсацiї» 
13.00 Д/п «Дембель» 
14.00 «Люстратор 7,62» 
14.55 «Люстратор. 
Спецпроект» 
15.50, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
18.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.00 Х/ф «Кiкбоксер-2: 
Дорога назад» (2) 
22.00 Т/с 
«Перевiзник» (2) 
23.55 Х/ф 
«Акулозавр» (2) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 20.30 
Новини 
06.05, 07.05, 08.05 Ера 
бiзнесу 
06.15 7 чудес України 
06.40, 07.50, 08.25 Смакота 
06.45, 07.10, 08.10 Спорт 
07.20 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.05 Казки Лiрника Сашка 
09.20 Школа Мерi Поппiнс 
09.35 Суспiльний 
унiверситет 
10.20 Т/с «Таксi» 
11.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
11.45 РЕ:ФОРМА 
12.20 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Спортивна гiмнастика. 
Легка атлетика 
13.30, 20.00, 20.45 Студiя. 
Рiо-2016 
14.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Бадмiнтон. Байдарки 
i каное. Легка атлетика. 
Стрибки у воду 
17.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Греко-римська 
боротьба. Кiнний спорт. 
Бокс 
19.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Легка атлетика 
21.15 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Синхронне плавання. 
Спортивна гiмнастика 
22.15 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Велоспорт. Греко-
римська боротьба. 
Стрибки у воду 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30 «Чотири весiлля 5» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку 
- 3» 
13.45, 14.20 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.15 Т/с «Свати - 5» 
21.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
23.10 Комедiя «Жандарм у 
Нью-Йорку» 
01.05 Драма «Цiна життя» 

ІНТЕР
05.40, 20.00, 01.40 
«Подробицi» 
06.30, 11.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.15 «Орел i Решка» 
09.15 Х/ф «Варенька» 
13.00 «Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.45 «Давай одружимося» 
17.50 Новини 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Варенька. 
Випробування любовi» 
22.50 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Українське 
Барокко» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
14.00 «Влада таланту» 
14.30 «Краєзнавча 
подорож» 
15.15 «Парламенти свiту» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Як це?» 
17.25 Реклама. Анонси 
17.30 «Гра долi» 
18.20 Т/с «Таксi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Крiзь призму часу» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

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 Програма «Сiльський 
календар» 
08.05, 21.30 Програма 
«Майстер-клас iз Наталкою 
Фiцич» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дивовижне i небезпечне» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
12.40 Програма «Сучасна 
медицина i здоров’я» 
13.00 «Зоринцi-35» 
14.00, 01.00 Х/ф «Святi i 
солдати» 
17.30 Програма «Право на 
успiх» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Програма 
«Євромакс» 
22.35 Х/ф «Фiладельфiйський 
експеримент» 16+ 

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Т/с «Останнiй бiй 
майора Пугачова» 16+ 
10.50, 13.20 Х/ф «На 
секретнiй службi Її 
Величностi» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
16.40, 21.25 Т/с «Пес» 16+ 
17.40 Т/с «Останнiй 
бронепоїзд» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
22.25 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.25 Х/ф «Дiаманти 
назавжди» 16+ 
01.55 Т/с «У полi зору» 16+ 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Зiркове життя» 
09.50 «Вагiтна у 16» 
10.50 «Доньки-матерi» 
11.55 «Україна має 
талант!-4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.05 «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
04.55, 18.00 Абзац! 
05.50, 07.10 Kids Time 
05.52 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.12 Т/с «Друзi» 
08.10 Т/с «Молодята» 
10.10 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.20 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Х/ф «Двоє: я i моя 
тiнь» 
20.55 Х/ф «Твої, мої та 
нашi» 
23.05 Київ вдень i вночi 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.40 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
12.40 Т/с «Тiльки про любов» 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 
2» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Подаруй менi недiлю» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Нью-Йорк 
1 сезон» 

2+2
07.35, 12.05, 01.40 
«Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Сучаснi дива» 
10.15 Д/п «Найкраща зброя 
Другої свiтової вiйни» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.40 «Вiдеобiмба» 
13.35 Т/с 
«МЕК 8» (2) 
14.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
14.55 Т/с «Загублений 
свiт» 
15.50, 22.00 Т/с 
«Перевiзник» (2) 
16.45, 23.55 Х/ф «Вогняне 
коло» (2) 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00 Х/ф «Сiрi» (2) 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 20.30 
Новини 
06.20, 07.20 АгроЕра 
06.35 Золотий гусак 
07.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.20 Хочу бути 
09.35 Суспiльний 
унiверситет 
10.20 Т/с «Таксi» 
11.00 РЕ:ФОРМА 
11.45 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Стрибки у воду. Легка 
атлетика 
13.30, 20.00, 20.45 Студiя. 
Рiо-2016 
14.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Легка атлетика. 
Ходьба. Байдарки i каное 
16.00 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Кiнний спорт. Вiльна 
боротьба. Художня 
гiмнастика. Синхронне 
плавання 
19.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Велоспорт 
21.15 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Велоспорт. Бокс. 
Легка атлетика. Ходьба 
22.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Вiльна боротьба. 
Пентатлон 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30 «Чотири весiлля 5» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 4» 
13.45, 14.20 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.20 «Сватики» 
20.50, 02.20 «Концерт 
О.Пономарьова «Я люблю 
тебе...» 
22.00 «Свiтське життя» 
23.00 Комедiя «Жандарм 
та iнопланетяни» 

ІНТЕР
05.40, 20.00, 00.50 
«Подробицi» 
06.30, 11.10 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
08.15 «Орел i Решка» 
09.15, 21.00 Т/с «Варенька. 
Наперекiр долi» 
13.00 «Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.45 «Давай одружимося» 
17.50 Новини 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
22.50 Х/ф «Гувернантка» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Пiлiгрим» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
10.35 «Гра долi» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
11.30 «Армiя нескорених» 
11.45 «Храми Подiлля» 
14.00 «Що робити?» 
15.15, 21.15 «Думки 
вголос» 
15.30 «Хочу бути...» 
15.50 «Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Актуальне 
iнтерв’ю» 
17.35 «Iз нашої вiдеотеки» 
17.45 Соцiальна реклама 
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» 

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 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 

08.10, 20.40 Програма 
«Право на успiх» 
08.30 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дивовижне i небезпечне» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 Програма 
«Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Божi корiвки» 
17.30 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма 
«Сiльський календар» 
22.35 Х/ф «Космiчний 
дозор» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 17.40 Т/с «Останнiй 
бронепоїзд» 16+ 
11.05, 13.20 Х/ф «Людина 
iз золотим пiстолетом» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
16.35 Т/с «Пес» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Скетчком 
«На трьох» 
23.30 Х/ф «Шпигун, який 
кохав мене» 

СТБ
06.20, 18.30, 00.35 Т/с 
«Коли ми вдома» 
06.45 «Зiркове життя» 
08.35 Х/ф «Лабiринти 
кохання» 
10.10 Х/ф «Мiсце зустрiчі 
змiнити не можна» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.05 Х/ф «Мама напрокат» 
22.35 Х/ф 
«Неiдеальна жiнка» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.05, 18.00 Абзац! 
06.05, 08.00 Kids Time 
06.07 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.02 Т/с «Молодята» 
10.55, 22.40 Київ вдень i вночi 
19.00 Х/ф «Денiс-мучитель» 
20.50 Х/ф «Рiчi-багач» 
01.45 Х/ф «Знову 16» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.40 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
12.40 Т/с «Тiльки про любов» 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Подаруй менi 
недiлю» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Нью-Йорк 1 
сезон» 

2+2
07.35, 12.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Девiд Бекхем: 
Подорож у невiдоме» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.35 «Вiдеобiмба» 
13.30 Т/с «МЕК 8» (2) 
13.55 Т/с 
«Мисливцi за релiквiями» 
14.50 Т/с «Загублений 
свiт» 
15.45 Т/с 
«Перевiзник» (2) 
16.40 Х/ф «Хайджек» (2) 
19.20 Х/ф 
«10 000 днiв» (2) 
21.30 Х/ф «На одного 
менше» (2) 
23.40 Х/ф «Пiдводний 
човен» (2) 

УТ-1 
06.00 У просторi буття 
06.35 На слуху 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.15 Шеф-кухар країни 
07.55 Золотий гусак 
08.15 Смакота 
08.40 Свiт on line 
09.25 Як це? 
09.45 Хто в домi хазяїн? 
10.10 Хочу бути 
10.30 Школа Мерi Поппiнс 
10.45 Казки Лiрника Сашка 
11.20 ХХХI Олiмпiйськi iгри. 
Вiльна боротьба. Легка 
атлетика 
13.30, 20.00, 20.45 Студiя. 
Рiо-2016 
15.00 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Байдарки i каное. 
Художня гiмнастика. 
Стрибки у воду 
18.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Вiльна боротьба. 
Трiатлон. Художня 
гiмнастика. Велоспорт 
20.30 Новини 
21.15, 22.45 ХХХI 
Олiмпiйськi iгри. Художня 
гiмнастика. Стрибки у 
воду. Вiльна боротьба. 
Пентатлон 
22.40 Мегалот 

1+1
06.00 Комедiя «Жандарм 
та iнопланетяни» 
07.00, 19.30 ТСН
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiтське життя» 
10.55 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
15.40, 21.15 «Вечiрнiй квартал» 
17.35, 18.30 «Розсмiши 
комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.20 Х/ф «Одного разу в 
Римi» 
01.05 Х/ф «Арн» 

ІНТЕР
06.45, 20.00, 00.55 
«Подробицi» 
07.50 Х/ф «Поживемо - 
побачимо» 
09.15 Х/ф «Покровськi ворота» 
12.00 Х/ф «Гувернантка» (16+) 
14.00 Х/ф «Сусiди за 
розлученням» 
16.00 Т/с «Полуничний рай» 
20.30 Концерт «М. Басков. 
Не тiльки про кохання» 
23.00 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Удосвiта» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Назбиране» 
11.15 «Думки вголос» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
(«Кобзар єднає Україну») 
15.30 «Пiлiгрим» 
15.50 «Iноземна для дiтей» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Як на духу» 
17.15 «Азбука смаку» 
17.30 «Просто неба» 
18.00 «Сумщина 
INKOGNITO» 
18.30 «Живе багатство 
України» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «Українське 
Барокко» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
06.15, 11.00 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Мер» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 

10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
12.00, 02.30 Європа у 
фокусi 
12.30, 00.30 Х/ф «Життя i 
смерть Пiтера Селлерса» 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Маленькi викрадачi» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 Програма 
«Євромакс» 
20.10 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
20.45 Октет «Орфей» 
22.00 Х/ф «Джiа» 16+ 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.20 Провокатор 
08.15 Бiльше нiж правда 
09.10 Секретний фронт 
10.10 Антизомбi 
11.05 Громадянська 
оборона 
12.10, 13.00 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Шпигун, який 
кохав мене» 
16.00 Х/ф «Живi вогнi» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «I цiлого свiту 
замало» 
22.45 Х/ф «Агент Джонi 
Iнглiш» 
00.30 Х/ф «Крутний 
момент» 16+ 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.20 «Розвiнчуємо 
або пiдтверджуємо 
псевдонауки» 
13.15 Х/ф «Одружений 
холостяк» 
15.05 Х/ф «Мама 
напрокат» 
17.00 Х/ф «Неiдеальна 
жiнка» 
19.00 Х/ф «Як вийти замiж 
за мiльйонера» 
22.50 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Абзац! 
06.05, 08.00 Kids Time 
06.07 М/с «Монстри проти 
прибульцiв» 
08.02 Дешево i сердито 
10.15 Хто зверху 
14.10 Т/с «СашаТаня» 16+ 
17.05 Х/ф «Двоє: я i моя 
тiнь» 
19.05 Х/ф «Хлопцям це 
подобається» 16+ 
21.00 Х/ф «Секс по 
дружбi» 16+ 
23.10 Х/ф «Дорожня 
пригода» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.15, 15.20 Т/с «Подаруй 
менi недiлю» 
17.00, 19.40 Т/с «Батько-
одинак» 
21.25 Х/ф «Роман у 
листах» 
23.20 Реальна мiстика 

2+2
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.55 «Облом.UA» 
10.00 «Вайпаут» 
11.50 «Top Gear» 
13.40 Х/ф «Апокалiпсис у 
Вегасi» (2) 
15.15 Х/ф «»10 000 днiв» 
(2) 
17.10 Х/ф «Кiкбоксер-3: 
Мистецтво вiйни» (2) 
19.20 5-й тур ЧУ з футболу. 
«Динамо» - «Волинь» 
21.30 Х/ф «Шанхайський 
полудень» (2) 
23.40 Х/ф «Шаблезубий» 
(3) 
01.30 «Облом.UA.» (2) 

УТ-1 
08.15 Смакота 
08.40 Свiт on line 
09.25 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Стрибки у воду. Легка 
атлетика 
12.50 Перша шпальта 
13.30, 20.00, 20.45 Студiя. 
Рiо-2016 
14.30 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Вiльна боротьба. 
Легка атлетика. Художня 
гiмнастика 
18.45 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Вiльна боротьба 
20.30 Новини 
21.15 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Бокс. Гандбол. 
Баскетбол 
00.10 ХХХI Олiмпiйськi 
iгри. Повтор найцiкавiших 
подiй 

1+1
07.05 «Українськi сенсацiї» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт - 3: 
Танзанiя, Ефiопiя» 
12.15 Т/с «Центральна 
лiкарня» 
15.15 Т/с «Свати - 5» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Я з тобою» 
22.50 Х/ф «Правдива 
брехня» 

ІНТЕР
07.30, 20.00, 00.20 
«Подробицi» 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 Концерт «М. Басков. 
Не тiльки про кохання» 
14.30 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» 
16.30 Х/ф «Щасливий 
маршрут» 
18.10, 20.30 Т/с «Нехай 
говорять» 
22.30 Х/ф «Сусiди за 
розлученням» 
00.50 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Сумщина 
INKOGNITO» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
11.30 «Азбука смаку» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Кобзар єднає 
Україну» 
18.00 «Подорож гурмана» 
18.30 «Хатинка 
Василинки» 
18.50 «Тиждень. 
Крок за кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Iз нашої вiдеотеки» 

TV-4
06.00 Х/ф «Мер» 
07.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Маленькi викрадачi» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
15.30 Програма «Право на успiх» 

16.00 ПОЗА ПРОСТОРОМ I 
ЧАСОМ 
16.20 Програма «Слiдства. Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 Програма 
«Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
19.45, 00.45 Мiська рада 
iнформує 
20.00 Європа у фокусi 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.10 Х/ф «Друзi по 
розуму» 
23.45 Час-тайм 

ICTV
06.50, 03.25 Стоп-10 
07.45, 04.10 Провокатор 
08.45 Зiрка YouTube 
09.50 Дивитись усiм! 
10.50 Без гальм 
11.15, 13.00 Х/ф «Живi 
вогнi» 
12.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Лiцензiя на 
убивство» 
16.05 Х/ф «I цiлого свiту 
замало» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Х/ф «Помри, але не 
зараз» 
21.55 Х/ф «Агент 
Джонi Iнглiш-2. 
Перезавантаження» 16+ 
23.55 Х/ф «Саботаж» 18+ 

СТБ
07.00 «Все буде добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.20 «Караоке на 
Майданi» 
11.15 Х/ф «Як вийти замiж 
за мiльйонера» 
15.10 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
22.55 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.20, 10.10 Kids Time 
06.22 Х/ф «Оптом 
дешевше» 
08.15 Х/ф «Оптом 
дешевше 2» 
10.12 Х/ф «Черговий тато: 
Лiтнiй табiр» 
12.00 Х/ф «Черговий тато» 
13.50 Х/ф «Твої, мої та 
нашi» 
15.55 Х/ф «Денiс-
мучитель» 
17.45 Х/ф «Рiчi-багач» 
19.35 Х/ф «Правила 
знiмання: Метод Хiтча» 
22.00 Х/ф «Боярин 
напрокат» 18+ 
00.00 Х/ф «Дорожня 
пригода 2» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Подiї 
07.30 Зоряний шлях 
09.10, 21.45 Т/с «Я його 
злiпила» 
11.10 Т/с «Батько-одинак» 
15.00 Х/ф «Роман у 
листах» 
17.00, 20.00 Т/с «Тест на 
любов» 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
23.45 Реальна мiстика 

2+2
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 «Хоробрi серця» 
16.50 Х/ф «Шанхайський 
полудень» (2) 
19.20 5-й тур ЧУ з футболу. 
«Зоря» - «Карпати» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 Х/ф «Дракони i 
пiдземелля: Книга заклять» 
(3) 
00.55 «Облом.UA.» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Можливі певні труднощі, 

перед якими вам не варто 
відступати і успіх просто 
неминучий. У роботі краще 
опиратися на перевірені 
методи.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам доведеться виявити 

терпіння та дипломатич-
ність по відношенню до 
оточуючих людей, не варто 

вриватися в їхній внутріш-
ній світ без запрошення. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Не варто будувати зайво 
грандіозних планів, буде 
краще поки трохи відпочити 
та зібратися з силами. 

РАК (22.06-23.07) 
Прислухайтеся до своєї 

інтуїції, і тоді ви зможете 
приймати такі рішення, які 
забезпечать вам успіх і про-

цвітання. На роботі ймовірні 
зміни до кращого. 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Вам би не зашкодила обе-

режність, адже будь-які ваші 
мрії можуть реалізуватися. Зо-
середьтеся на головній справі, 
тоді ви багато що встигнете. 

ДІВА (24.08-23.09)
Не виключено, що ваша 

життєва активність буде тро-
хи обмежена об’єктивними 

причинами. Не пливіть проти 
плину, залишайтеся тимча-
сово на другорядних ролях. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Постарайтеся скласти 

план першочергових дій і 
орієнтуватися по ньому, інак-
ше ви потонете в численних 
справах і турботах. На роботі 
виявіть розумну обережність, 
не давайте  підстав для плі-
ток заздрісним колегам. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Постарайтеся бути спо-

кійною і врівноваженою 
людиною, не втрачайте 
контролю над емоціями. 
Можливо, тиждень буде 
досить напруженим через 
збільшення обсягу роботи.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви багато спілкуватиме-

теся, але постарайтеся при 
цьому не сваритися і при-

вселюдно не з’ясовувати 
стосунки. Ви будете розри-
ватися між професійними 
обов’язками та сімейними 
справами. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
У вас буде рівний гарний 

настрій, особливо, якщо ви 
дасте собі можливість від-
почити. Можливий початок 
повільного, але вірного про-
сування кар’єрними сходами. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Вам необхідно правильно 

розрахувати свої сили. На ро-
боті знадобиться об’єктивність 
для виправлення недоліків. 

РИБИ (20.02-20.03)
На вас очікують сприятливі 

зміни, так що не варто боятися їх. 
Контакти і зустрічі віднімуть багато 
часу, але принесуть дохід в майбут-
ньому. Пам’ятайте, що на чужому 
нещасті своє щастя не побудуєш.

14.00, 01.00 Х/ф 
«Охоронець брами» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ПОЗА ПРОСТОРОМ 
I ЧАСОМ 
20.40 Програма «Право на 
успiх» 
21.30 Програма 
«Євромакс» 
22.35 Х/ф «Врятована» 16+ 

ICTV
05.30 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 17.40 Т/с «Останнiй 
бронепоїзд» 16+ 
11.10, 13.20 Х/ф «Живи i 
дай померти iншим» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
16.40, 21.25 Т/с «Пес» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
22.25 Т/с «Вiддiл 44». 16+ 
23.25 Х/ф «Людина iз 
золотим пiстолетом» 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Зiркове життя» 
09.40 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3» 
12.45 «Україна має 
талант!-5» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00 «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» 
08.15 Т/с «Молодята» 
10.10 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.20 Т/с «Не родись 
вродлива»
18.00 Абзац! 
19.00 Х/ф «Ну що, 
приїхали?» 
20.50 Х/ф «Ну що, 
приїхали: Ремонт» 
22.40 Київ вдень i вночi 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.40 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.30 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
12.40 Т/с «Тiльки про 
любов» 
14.40, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
20.25 Футбол. ЛЄ УЄФА. 
Плейофф. «Iстанбул 
Башакшехир» - «Шахтар» 
22.30 Подiї дня 
23.00 Т/с «C.S.I. Нью-Йорк 
1 сезон» 

2+2
07.35, 12.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 19.20, 23.20 
«Секретнi матерiали» 
09.20 Д/п «Сучаснi дива» 
10.15 Д/п «Титанiк 100 
рокiв у 3D» 
11.10 «6 кадрiв» 
12.30 «Вiдеобiмба» 
13.25 Т/с «МЕК 8» (2) 
13.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
14.45 Т/с «Загублений свiт» 
15.40, 22.00 Т/с 
«Перевiзник» (2) 
16.35 Х/ф «Рейд помсти» (2) 
20.00 Х/ф «Хайджек» (2) 
23.55 Х/ф «Шаблезубий» 
(3) 
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З жовтня планується розпочати 
оформлення паспорта громадянина 
України у вигляді ID-картки усім гро-
мадянам. Нагадаємо, зараз документ 
нового взірця можуть отримати лише 
16-річні, які оформляють перший пас-
порт. Що ж варто знати краянам про 
ID-паспорт? 

Нові паспорти неможливо підробити
Новий паспорт містить електро-

нний безконтактний чіп, який не-
можливо змінити або скопіювати.

Пластикові паспорти, на відміну 
від попередніх «книжечок», видава-
тимуться на основі електронної бази 
даних – Єдиного державного демо-
графічного реєстру, отже, кожній 
особі лише один раз доведеться про-
йти процедуру ідентифікації, надалі 
інформація про неї буде міститися в 
реєстрі.

ID-паспорт для всіх
Законом, який вступає у силу в 

жовтні, забезпечено всі умови для ви-
дачі нового паспорта-картки всім гро-
мадянам, які досягли 14-річного віку. 
Оформлення першого паспорта гро-
мадянина України, як і раніше, буде 
безкоштовним.

Обов’язкової заміни документів не буде 
Запровадження нових паспортів 

– тривалий процес, який в Україні 
за прикладом європейських держав 
буде відбуватися природним шляхом. 
Обов’язкової заміни документів, так 
само як встановлення граничних тер-
мінів дії раніше виданих документів, 

не передбачається. Орієнтовний час, 
протягом якого міграційна служба 
зможе видати нові документи біль-
шості громадян, – 4 роки.

При зверненнях громадян щодо 
втрати, псування або необхіднос-
ті вклеювання фотографій за досяг-
ненням 25- або 45-річного віку бу-
дуть оформлюватися нові документи. 
Також новий документ може бути 
оформлений за бажанням особи.

Паспорт оформлятиметься з 14-ти 
років

Після набрання чинності Закону 
паспорт громадянина України ви-
даватиметься з 14 років, це загаль-
носвітова практика документувати 
громадян із набуттям часткової дієз-
датності. Після 14 років кожна осо-
ба може самостійно приймати певні 
рішення, наприклад, обирати місце 
проживання. У попередній версії за-
кону «Про ЄДДР» було передбачено 
видачу паспорта громадянина Украї-
ни з народження.

Особи, які оформлюватимуть пас-
порт у віці 14-18 років, отримають до-
кумент зі строком дії 4 роки, після 18 
років паспорт видаватиметься на 10 
років. Обмежений строк дії документа 
у віці 14-18 років відповідає світовій 
практиці та обумовлений суттєвими 
фізіологічними змінами у даний пе-
ріод.

Іллір’ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського РС УДМС 

України в Тернопільській області

Міграційна служба інформує

З жовтня пластиковий паспорт 
зможе оформити кожен

Грядка

Нам знадобиться звичайна пласти-
кова пляшка на 1,5 літра та лійка. На-
сипаємо/наливаємо в пляшку: 10 ст. 
ложок (з гіркою) борошна, 2 яйця, 3 
столові ложки цукру, пів чайної лож-
ки солі, 3 столові ложки рослинної 
олії та 600 г молока.

Щільно загвинчуємо нашу пляшку і 
починаємо трясти її!

Мабуть, ваші маленькі помічники з 
задоволенням приєднаються до цього 
заняття.

Усе – тісто готове! Ні брудного посу-
ду, ні тривалого позбавлення від грудо-
чок! Можна пекти млинці, наливаючи 
тісто на сковорідку прямо з пляшки, а 
можна приготувати тісто ввечері і при-
брати в холодильник до ранку, щоб 
порадувати близьких смачним, всіма 
улюбленим сніданком. А якщо в криш-
ці зробити дірочки перед випіканням, 
можна отримати справжній витвір мис-
тецтва і засвідчити себе перед діточками 
чи онуками справжнім чарівником!

Гадаєте, це грушки та малень-
кі кавунчики? От і ні – це огірки! 
Ось таке їх «сімейство» зародило на 
грядці мешканки Чорткова Надії БІ-
ЛОУС. Яких лиш метаморфозів не 
творить природа-матінка! Кумедно, 
правда ж? Адже формат двох різно-
видів улюблених фруктів взяв та й 
трансформувався в надзвичайно по-
ширений овоч… 

Отож, інгредієнти: персики свіжі – 
1,3-1,5 кг; цукор – 150-200 г; кислота 
лимонна – 1 ч. л.; вода (приблизно) 
– 1,6-1,8 л.

Розрахунок персиків, цукру та ли-
монної кислоти дається на трилітрову 
банку. Персики слід добре вимити, 
щоб як менше залишилося «ворсис-

тості» на шкірці. Обсушити.
Можна й обчистити шкірку (це лег-

ко зробити, якщо залити персики на 
кілька хвилин окропом й відразу ж 
опустити в холодну воду). Розрізати 
ножем по борозенці і розділити пер-
сики навпіл, кісточку видалити. На-
повнити половинками чисто вимиті 
банки.

Поставити на газ воду в каструлі. 
Коли вода закипить, залити персики, 
накрити кришками і нехай постоять 
25-30 хв. Потім воду з банок злити в 
каструлю.

Всипати цукор і чайну ложку ли-
монної кислоти, довести сироп до 
кипіння.

Залити персики і тут же закатати 
банки. Перевернути і добре вкутати 
теплою ковдрою. Витримати до по-
вного охолодження. Приємного апе-
титу!

Рецепти

Персики консервовані в сиропі
Втішно, що до редакційної «Комори» надійшов електронний лист з рецептом – 

до цього ми активно поохочуємо наших читачів та особливо читачок. Його авторка 
– Надія БОДНАР з Чорткова. Вона й запропонувала дуже простий і не клопіткий 
рецепт смачних, ароматних персиків на зиму, котрі підійдуть для приготування 
пирогів і десертів.

Млинці з пляшки
Таку кулінарну новацію має на меті донести читачам газети (а надто – своїм 

побратимам – представникам сильної половини людності – чоловіцтву!) Віктор 
КАРПІНСЬКИЙ. Виявляється, цей чоловік мешкає в м. Дубно, наразі ж загостив 
до рідні у Чортків. Побачив в районці, котрій охоче віддають перевагу його родичі 
впродовж купи літ, добірку рецептів, і вирішив долучитися й собі, зателефонував-
ши до редакції. Пан Віктор «видобув» цього рецепта млинців з Інтернету, та вже 
користується ним другий рік поспіль, залюбки готуючи млинці разом з онуками. 
Втіха від того, каже, безмежна.  

Кукурудза консервована богемна
Таким рецептом нині знову ділиться господиня Надія КРИЖАНІВСЬКА зі с. 

Ромашівка.

Бажано взяти кукурудзу солодких 
сортів – тоді зерна легко відділяться 
ножем від вже звареного качана. Вод-
ночас, поки вариться кукурудза, готу-

ємо сироп для майбутньої залив-
ки. На 1 л води потрібно 2 чайних 
ложки солі, 3 чайних ложки цукру.

Отож, сироп закипів. Зерна ку-
курудзи тим часом вже посклада-
но до стерилізованих півлітрових 
слоїків. Заливаємо їх вміст гаря-
чим сиропом й водночас додаємо 
до кожного слоїчка по 1 столовій 
ложці оцту. Відтак стерилізуємо 
слоїки впродовж 20 хвилин. І – 
закатуємо кришками. Все – наша 
кукурудза готова. Такий рецепт ще 

називають богемним, бо, виявляється, 
консервувати кукурудзу нині модно та 
ще й  престижно!

Фруктовий овоч

У «Коморі» ґаздували 
Анна БЛАЖЕНКО,

Орест ЛИЖЕЧКА (фото)

Мова про відродження професійної 
футбольної команди на зразок ко-
лишнього чортківського «Кристалу», 
звичайно, наразі не йдеться. Однак 
все може бути, адже завдяки ініціа-
тиві і фінансовим вливанням міської 
влади та підтримці Тернопільського 
педагогічного університету Чортків, 
як і дві інші команди області – тер-
нопільська і теребовлянська «Ниви», 
вже у цьому сезоні буде представле-
ний в аматорській лізі вітчизняної 
першості з футболу, а звідти, якщо 
справи підуть добре, й до другої ліги 
рукою подати (принаймні саме таке 
завдання ставиться перед командою 
на наступний сезон). Були б лише 
гроші та відповідний підбір виконав-
ців, все інше для досягнення мети є. 

Поки ФК «Чортків» вкрай невда-
ло виступав у першому колі облас-
ної першості, не здобувши жодного 
очка, серйозно підтягувалася мате-
ріальна база: відремонтовано роз-
дягальні, душові, відновлено газон 
стадіону, який регулярно поливаєть-
ся (за оцінками фахівців, такого хо-
рошого поля Чортків у своїй багатій 
футбольній історії ще ніколи не мав). 
Нещодавно команду очолив іменитий 
тренер – Василь Івегеш, котрий має 
величезний досвід у підготовці май-
стрівських колективів, кардинально 
буде змінено склад команди за ра-
хунок запрошених вправних якісних 
гравців та перспективних студентів 
педуніверситету (звідси й нова назва 
– «Чортків-педуніверситет»). Зна-
йдеться місце й для талановитих міс-
цевих футболістів. Узагалі футбольна 
осінь у Чорткові обіцяє бути доволі 
насиченою на події, адже команда 
виступатиме на два фронти – продо-
вжуватиме свої виступи у чемпіонаті 
області і паралельно стартує в ама-
торській першості України. Тож убо-
лівальнику тепер тільки встигай. Уже 
найближчої неділі у стартовому матчі 
другого кола чемпіонату Тернопілля 
з футболу «Чортків-педуніверсите-
ту» доведеться помірятися силами на 
своєму полі із принциповим супер-
ником – заліщицьким «Дністром», 

якому безнадійно поступилися наші 
хлопці на старті сезону з рахунком 
1:4 (початок матчу – о 16-й год.). 
Цими вихідними також стартує пер-
шість Всеукраїнської аматорської 
ліги з футболу, яка проходитиме за 
оновленою системою «осінь-весна» 
і завершиться у липні наступного 
року. З ким проводитимуть старто-
вий матч чортківчани – повідомимо 
пізніше, як і постійно триматимемо 
вас в курсі всіх футбольних і навко-
лофутбольних подій Чортківщини, 
якщо будете й надалі передплачувати 
або принаймні купувати нашу газету 
у торгових точках періодики. А на-
останок наводимо статистику матчів 
чергових турів відкритої районної 
першості з футболу.

  
Чемпіонат району

Перша група
13-й тур. Ягільниця – Звиняч – 

4:1; «Буревісник» Чортків – Гор. Ви-
гнанка – 2:6; Заводське – Косів – 
4:1; Гадинківці – Колиндяни – 2:6; 
Нагірянка – Улашківці – 1:2; Бич-
ківці – «Калічівка» – рішенням КДК 
районної федерації футболу матч 
буде переграно. 

Пропущений матч 12-го туру. «Ка-
лічівка» – Гадинківці – 2:1.

Друга група
Зона «А». 13-й тур. Ридодуби – Па-

лашівка – 3:3; Ромашівка – Милівці – 
4:2; Сосулівка – Базар – 1:4; Росохач 
– Скородинці – 3:0; Біла – Полівці – 
3:1; Джурин – вихідний.  

Зона «Б». 14-й тур. Шманьківці 
– М.Чорнокінці – 5:0; Давидківці 
– Пробіжна – 2:2; Залісся – Тов-
стеньке – 3:4; «Максимум» Чортків 
– В.Чорнокінці – 0:10. Оскільки че-
рез невелику кількість команд 14-им 
туром завершилося друге коло зма-
гань у цій зоні, а у першій групі і в 
зоні «А» ігри триватимуть до кінця 
вересня, на засіданні районної фе-
дерації футболу вирішено у зоні «Б» 
провести третє коло змагань. 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

У Чортків повертається 
великий футбол
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ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

дача

земельна ділянка в районі Синякового 
по вул. Затишній (біля автозаправки) 
площею 0,1 га. Тел. 096-443-30-66.

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

Тел.: 097-446-35-71, 066-733-24-61.

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

Тел.: 097-334-17-50, 067-675-51-36.

Фіскальна служба інформує

продам або обміняю на квартиру в Чорт-
кові будинок у Чорному лісі. Є земельна 
ділянка – 24 сотих, великий сад, надвірні 
будови, підведено газ. Ціна договірна.

Тел.: 2-07-90, 066-983-55-28.

3-кімнатна квартира в м. Чортків, по 
вул. Січинського, на 3-му поверсі ново-
го будинку. Євроремонт, індивідуальне 
опалення, лічильники на все, вода цілодо-
бово; інтернет, супутникове телебачення. 
Загальна площа – 74,9 кв. м. Вмонтована 
кухня, гардеробна, шафа-купе. Під будин-
ком гараж – 25 кв. м, із великим підвалом.

Тел.: 095-595-81-26, 098-459-14-16.

земельні ділянки

земельна ділянка 11 сотих для ведення 
підсобного господарства (на дачу). 

Тел.: 3-39-73, 095-211-16-57.

будинок у с. Мазурівка, центральна 
дорога, пластикові вікна, 2-кімнатна 
кухня, санвузол, душова кабінка, під-
ведена вода, газ, підвал, сарай, 35 соток 
городу. Тел. 096-519-00-28.

будинок в м. Чортків, по вул. Богуна, 
затишна вулиця. Загальна площа – 112 
кв. м, 4 кімнати, кухня, на подвір’ї га-
раж, криниця. Терміново.

Тел.: 067-256-83-40, 095-698-71-23.

цукор; диван б/к, розкладний, у відмін-
ному стані. Можлива доставка по місту.

Тел.: 096-265-12-45, 099-632-55-25.

2-кімнатна квартира на 5-му поверсі, в 
затишному мікрорайоні по вул. Б.Лепкого, 
9 (навпроти пологового будинку). Загаль-
на площа – 58,1 кв. м, житлова – 33,3 кв. 
м, з добротним євроремонтом, індивіду-
альним опаленням. Є два балкони (6-ме-
тровий балкон через дві кімнати, обкладе-
ний євровікнами і вагонкою, 3-метровий 
балкон об’єднаний з кухнею). Санвузол з 
оновленою сантехнікою. 

Тел.: 066-080-20-08, 068-988-40-69.

квартири

інше

куплю

Маємо на меті скласти найщиріші слова 
вдячності людям, для яких милосердя – не 
пустопорожні слова, а щоденні діяння; людям з 
чуттєвою, відкритою душею, з Божою ласкою. 
Наша вдячність – за чуйність, за доброту і про-
стоту, взаєморозуміння й турботу, діяльну опіку 
нашою багатодітною сім`єю. Бо без їх зусиль, 
їх уваги і виконавської дисципліни нам і со-
нечко не світило б так ясно, і день не був би 
таким погожим, а домівка – затишною. Велике 
спасибі начальнику УСЗН РДА В.Цвєткову та 
його працівникам, начальнику відділу держав-
них соціальних інспекторів – головному дер-
жавному соціальному інспектору І.Левчук та 
державним соціальним інспекторам Г.Зозуляк, 
Т.Ковальчук, начальнику служби у справах ді-
тей РДА В.Корнаку та його підлеглим, директо-
ру Чортківського районного центру соціальних 
служб для сім`ї, дітей та молоді Є.Деренюк і 
працівникам центру, начальнику відділу освіти, 
молоді та спорту Білобожницької об`єднаної 
територіальної громади Г.Грицик, завідувачу 
Чортківського РС УДМС України в Терно-
пільській області І.Сваричевському та пра-
цівникам паспортного столу, директору ра-
йонного центру зайнятості Н.Шкабар та її 
заступнику Л.Совінській, провідному юрис-
ту-консультанту РЦЗ І.Григорук, директору 
Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ст. Л.Лесик та 
всьому педагогічному колективу школи, Біло-
божницькому сільському голові Я.Греськіву, 
секретареві І.Сеньків, секретарю виконко-
му Н.Грицик та всім працівникам сільради, 
депутату територіальної об`єднаної громади 
А.Перун, членам комісії з питань призначення 
державної соціальної допомоги малозабезпече-
ним сім`ям житлових субсидій і про включення 
інформації пільговика до ЄДРПУ за фактич-
ним місцем проживання та заступнику голо-
ви райдержадміністрації І.Вівату, начальнику 
Чортківського РЕМ І.Виннику та його заступ-
нику М.Блаженку, начальнику ПАТ «Терно-
пільгаз» Чортківське УЕГГ І. Клизубу та пра-
цівникам Чортківського газового господарства, 
начальнику фінуправління РДА Г.Ізвєковій та 
її заступникові Г.Криницькій і працівникам, 
всім-всім лікарям пологового, поліклінічно-
го відділень ЦКРЛ – і дитячим, й дорослим… 
Низький-низький вам уклін, розчулене – аж до 
сліз на очах материнське та синівсько-дочірнє 
спасибі за ласку, турботу і милосердя! Здоров`я 
вам всім насамперед, Божого благословення на 
ваш важливий, благодатний щоденний труд.

З повагою і вдячністю – 
Ганна ГОРПИНИЧ та її діти

ТОВ «ГОЛЬСКІ СВІТ КОМПАНІ»
запрошує на роботу працівників: 

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

трати на проїзд.
Тел.: 050-377-33-44, 067-745-45-14, 

(03552) 2-07-54

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

терміново 3-кімнатна квартира на 2-му 
поверсі п’ятиповерхового будинку за 
адресою: вул. Незалежності. Звертатись 
за тел.: 066-400-45-12, 097-883-53-75.

У магазин МТС на 
роботу потрібен продавець

Тел. 066-045-43-33

потрібна жінка по догляду за хворим пен-
сіонером в смт Заводське. 

Тел.: 067-951-78-04 (Наталя), 067-892-69-53 (Ігор).

автомобіль «Мерседес Віто» 2011 р. в., extra 
Long. Потужність 160 к. с., 2,2 турбодизель, 8 
місць, синій колір, пробіг 90 тис. Експлуата-
ції в Україні не було. Терміново. Ціна помір-
на. Тел.: 098-574-11-66, 098-072-47-46.

Колектив та батьки вихованців дошкільного 
навчального закладу «Веселка» с. Косів скла-
дають щиру вдячність директору ПАП «Дзвін» 
Василю Степановичу Градовому, справжньо-
му господарю, доброму пораднику, нашому 
відданому меценату, який оновленням дит-
садка вдихнув у нього нове життя.

Коли любов не має меж,
Коли душа не знає втоми,
Коли землею ти живеш,
Праця твоя стає святою –
ці слова істинно про нашого благодійника 

мовлені.
Завдяки Вашій наполегливій праці та умілому 

досягненню наш садочок тепер справді аж сяє 
барвистою веселкою, служачи й діточкам, і до-
рослим, які тут працюють, затишною та теплою, 
улюбленою домікою –  місцем для корисних ігор, 
плідного навчання і праці. Тож щиро бажаємо 
Вам Божого благословення на кожну здійснюва-
ну Вами справу задля добра і милосердя. 

Хай і надалі рясно колосяться щедрими 
врожаями Ваші ниви,  хай  втілюються в 
життя всі Ваші задуми, плани та сподіванн-
ня – на радість Вашим рідним, на благо роз-
квіту рідної України та піднесення добробу-
ту всього українського народу.

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

3-кімнатна квартира на 3-му поверсі, сира 
в новобудові з гаражем в м. Чорткові по ву-
лиці Шухевича, 2 а, кв. 35. Загальна площа 
– 95,2 кв. м, житлова – 58,8 кв. м. З них ві-
тальня площею 27,2 кв. м; спальня – 17,2 кв. 
м, дитяча – 14,4 кв. м. Решту площі займає 
кухня – 14,0 кв. м; ванна – 4,6 кв. м; туалет 
1,7 кв. м; два коридори – 7,9 кв. м та 3,4 кв. м; 
кладова 0,7 кв. м та дві лоджії – 1,9 кв. м і 4,4 
кв. м. Вітальня виходить на внутрішню сторону 
будинку з видом на ігровий майданчик. З кухні 
є перехід у вітальню та вихід на лоджію. Спаль-
ня та дитяча сонячні, дитяча має вихід на другу 
лоджію. Квартира сира, в новобудові біля вій-
ськової частини, а також гараж під будинком 
площею 19,5 кв. м. Ціна квартири – 50 000 у. о. 
Ціна гаража – 10 000 у. о. 

Тел.: 097-148-99-67, 098-72-47-46.

Хочу висловити безмежну вдячність на-
чальнику Чортківського районного сектора 
кримінально-виконавчої інспекції, підпол-
ковнику внутрішньої служби Василеві Ми-
хайловичу Ковтуну та старшому інспектору, 
майору внутрішньої служби Оксані Богда-
нівні Маційовській за чуйність, розуміння 
чужих проблем, турботу та їхню доброту. 

Хай Господь захистить вас від усього злого 
та віддячить сторицею за ваші добрі діяння. 
Божого благословення вам, опіки від Матін-
ки Божої, пошани від людей та довгого-дов-
гого й щасливого віку!

З вдячністю – Василь ЗІНЧЕНКО

Постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг за № 
2494 від 30 вересня 2015 р. затверджено Ко-
декс газорозподільних систем.

Відповідно до пункту 4 глави 4 розділу 
IX Кодексу газорозподільних систем побу-
товий споживач (населення) зобов’язаний 
щомісячно станом на 1 число місяця зні-
мати фактичні показання лічильників газу 
та протягом п’яти діб (до 5 числа включно) 
надавати їх Оператору газорозподільних ме-
реж (районному газовому господарству).

Передати показання лічильника газу 
можна наступним чином:

– на сайті ПАТ «Тернопільгаз» за адре-
сою www.tgaz.te.ua; через особистий кабінет 
споживача;

– по телефону – 2-24-34; 2-14-13;
– особисто за підписом в журналі.
У разі неотримання до 6 числа місяця, 

що настає за розрахунковим, показань лі-
чильника газу фактичний об’єм споживан-
ня природного газу визначається газовим 
господарством на рівні планового місячно-
го об’єму споживання, що розраховується 
виходячи з групи споживання споживача та 

його середньорічного об’єму споживання 
природного газу за останні 12 календарних 
місяців.

Працівники газового господарства ма-
ють право перевіряти правильність фіксу-
вання показників лічильників абонентом 
та не рідше одного разу на шість місяців 
здійснювати контрольне зняття показників 
лічильника газу згідно із затвердженим гра-
фіком.

Інформуємо споживачів газу: планове 
контрольне зняття показників лічильників 
буде проводитись з серпня по жовтень 2016 
року.

Прохання до абонентів з розумінням по-
ставитися до працівників газового госпо-
дарства, не чинити перешкоди у доступі до 
газового лічильника та надавати достовірну 
інформацію.

У разі відмови споживача в доступі до 
газового лічильника, згідно із законо-
давством, до споживача будуть прийма-
тись відповідні заходи, аж до механічного 
від’єднання від газопостачання (відрізання 
від газопроводу на вулиці або стояку).

Адміністрація Чортківського
 газового господарства

Державна фіскальна служба України по-
відомляє про внесення змін до форм книги 
обліку розрахункових операцій (далі – книга 
ОРО) на реєстратор розрахункових операцій 
(далі – РРО), книги обліку розрахункових 
операцій на господарську одиницю.

Нові форми зазначених книг установлені 
Порядком реєстрації  та ведення розрахун-
кових книжок, книг обліку розрахункових 
операцій, затвердженим наказом Міністер-
ства фінансів України від 14 червня 2016 
р.  за № 547 (зареєстрованим у Міністер-
стві юстиції України 5 липня ц. р. за № 
920/29050).

Затверджені форми книг ОРО передба-
чають відображення загальної суми роз-
рахунків (графа 5), суми розрахунків, що 
оподатковуються податком на додану вар-
тість (графа 6), суми розрахунків, що опо-
датковуються акцизним податком (графа 
7), суми податку на додану вартість (графа 
8), суми акцизного податку (графа 9).

Виходячи із зазначеного порядку та під-
став для перереєстрації, скасування ре-
єстрації, реєстрації другої та наступних 
книг ОРО та РРО, суб`єкти господарюван-
ня можуть продовжувати використовува-
ти раніше зареєстровані книги за старою 
формою до закінчення книги.

При цьому суб`єкти господарювання, 
діяльність яких пов`язана з реалізаці-
єю підакцизних товарів, у касових чеках 

яких обов`язковим реквізитом є дані про 
акцизний податок, використовуючи рані-
ше зареєстровані книги ОРО (за старою 
формою), здійснюють у них записи таким 
чином:

1) у назвах граф 6, 7 книги ОРО за ста-
рою формою слід дописати знак “/”  та 
відповідно слова „за ставкою акцизного 
податку”, „сума акцизного податку”;

2) за наявності розрахункових операцій 
за товари підакцизної групи послідовно 
вносяться:

у графу 6 – суми розрахунків, що опо-
датковуються за ставкою податку на додану 
вартість, „/”, суми розрахунків, що оподат-
ковуються за ставкою акцизного податку;

у графу 7 – сума ПДВ, „/”, сума акциз-
ного податку.

У суб`єктів господарювання, діяльність 
яких не пов`язана з реалізацією підакциз-
них товарів, касові чеки, що друкуються 
РРО, не містять дані про акцизний по-
даток та відповідні графи 7, 9 книги ОРО 
будуть не заповненими. Відповідно за-
значені суб’єкти господарювання можуть 
продовжувати використовувати раніше 
зареєстровані ОРО без внесених до них 
будь-яких змін, але лише до виникнення 
зазначених вище підстав для припинення 
використання книги.  

Відділ обслуговування платників податків 
Чортківської ОДПІ   

Щодо нових форм книг обліку 
розрахункових операцій (ОРО) на 

реєстратор розрахункових операцій (РРО) 
та книг ОРО на господарську одиницю

Споживач

Послуги

Проект «Власна марка» вже давно є ціка-
вою візитівкою поштових послуг, адже лише 
Укрпошта як національний оператор пошто-
вого зв’язку пропонує своїм клієнтам замо-
вити особисту марку, яка є повноцінною по-
штовою маркою для пересилання листів. 

У час, коли в нашій країні розвиваються 
торговельні підприємства, спілки науков-
ців, багато з них, аби привернути увагу спо-
живачів, конкурентів, однодумців, прагнуть 
показати, наскільки важливим є їх власний 
імідж, логотип чи торгова марка. Укрпошта 
у цьому випадку пропонує замовити «Влас-
ну марку», яка в свою чергу дає можливість 
отримати додаткову рекламу, а ще довести 
надійність та значущість компанії на обра-
ному цільовому ринку.

Замовити «особисту філателістичну цін-
ність» дуже легко: треба звернутися до 
будь-якого відділення поштового зв’язку, 

заповнити бланк замовлення та мати при 
собі зображення, яке хотілося б побачити 
на марці. Замовлені іміджеві конверти та 
марки можна використовувати за призна-
ченням – аби пересилати листи в межах 
України чи відправляти у мандри світом.

Тематика персоніфікованих поштових 
марок є досить різноманітною, від ново-
річної тематики до державної символіки, 
як-то кажуть, на будь-яку дату і гаманець 
(ознайомитися з переліком поштових марок 
можна на корпоративному сайті Укрпошти 
за посиланням: www. ukrposhta.ua)

Робіть такі подарунки як рідним, друзям 
та колегам, так і собі. Адже поштова мар-
ка – це класика, яка завжди залишається 
в моді. Пам’ятайте, що цими поштовими 
марками можна не тільки милуватися, а й 
розраховуватися за пересилання листа.

Адміністрація ТД УДППЗ «Укрпошта»

«Власна марка» від Укрпошти – 
крок до успіху вашої компанії

Подяка

послуги

державний акт на право власності на земельну 
ділянку серії ТР за № 076631, виданий 21 травня 
2003 р. Чортківською РДА на ім’я: ДІДИК Ярос-
лав Миколайович.

диплом серії МТ за № 740188, виданий Чортків-
ським медичним училищем у липні 1989 р. за спе-
ціальністю «Медична сестра по догляду за хворими» 
на ім’я: ШУМАНІВКА Олена Володимирівна.

Вважати недійсними:

ПАТ «ТЕРНОПIЛЬГАЗ» ЧОРТКІВСЬКЕ УЕГГ ІНФОРМУЄ ТА РЕКОМЕНДУЄ

Подяки
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Спонсор конкурсу

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

Моя вишиванка – найкраща!

У цей чудовий літній день 
щиро вітаємо з ювілеєм, який 

він святкував 10 серпня, дорогого 
чоловіка, батька, дідуся

Романа Івановича ЦІХОЦЬКОГО
з Чорткова.

Літа цвіли 
  не просто 
           цвітом,
А проростали 
        у труді, 
Дорослими 
 вже стали діти,
А Ви – душею 
        молоді. 
Пливуть літа, 
мов тихі води, 
І вже минає 70,
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі 
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі 
Хай Бог посилає і Вас береже.

З найкращими 
вітаннями – дружина 

Анна, доньки 
Світлана, Людмила, 

зяті Руслан, Роберто, 
внуки Ігор, Рауль, 

сестра Стефа з сім’єю 
та друзі.

Конкурс

Ось і добігає кінця конкурс на 
кращу вишиванку, оголошений в 
нашій газеті ще 22 квітня ц. р. Згід-
но з його умовами, всі охочі пода-
вали до редакції фотознімки цієї 
тематики, а відтак відбувалося го-
лосування купонами, зразки котрих 
щоразу публікувалися в газеті. Сьо-
годні – остання подача надісланих 
фотознімків, купони ж на будь-які 
– подані як раніше, так і тепер (бо 
часових обмежень не існує), при-
ймаємо до 17 серпня включно. Від-
так подача купонів припиняється, 
бо 19 серпня проводитиметься під-
рахунок голосів відповідно до чис-
ла купонів і відзначення спонсора-
ми конкурсу – магазином-салоном 
«Вишиванка» – його переможців. 
А в святковому номері «Голосу на-
роду» з нагоди 25-річниці Незалеж-
ності України буде опубліковано ті 
визначальні моменти. 

Таня СОРОКА
с. Швайківці

КУПОН

Я голосую за
___________

Всечесного отця 
Григорія КАНАКА, 

доброго духовного Батька, 
мужа вірного серця, пароха церкви 
Непорочного Зачаття Пречистої 

Діви Марії м. Чортків, щиро 
вітаємо з Днем народженняя!

Дорогий наш 
отче Григорію, 
будучи рев-
ним служите-
лем Господнім 
в час великих 
Божих знамень і 
об’явлень, в час, 
коли повстають 
і лжепророки, 
Ви є для нас 
надійним про-
відником в жит-
ті. Якщо людина помазана Богом 
на конкретну Божу справу, ніхто 
і ніщо не пошкодить їй виконати 
Божий задум. Віра і любов, молит-
ва і праця, ревність і жертовність 
– фундамент Вашої пастирської 
праці. Результат: так багато добра 
зробленого Вами, що залишається 
видимим на землі, ще більше до-
бра невидимого, котре залишаєть-
ся у вдячних серцях. Дякуємо Вам 
за дійсно батьківську турботу про 
наших дітей – за нашу Україну, 
за втілення в життя щораз нових 
ідей, планів, зокрема за новозбудо-
ваний цього року дитячий ігровий 
майданчик і спортивний комплекс, 
щоб, розвиваючись фізично, діти 
могли розвиватися і духовно. Не-
хай ніколи не втомлюється Ваше 
батьківське серце, слово Боже з 
уст і серця Вашого все глибше про-
никає в наші душі, підіймаючи на 
нові висоти. Щоби в цей ювілейний 
рік Вашими молитвами і всіх святих 
Ісус приводив все більше вірних че-
рез Двері Милосердя Свого Серця 
у святині НЗПДМ. Щоби живим 
потоком линула вдячність такому 
Доброму Богу за спасіння. Дякуємо 
Вам за гарячу любов до Марії, яку 
нам передаєте у Христі Ісусі, навча-
єте глибокого змісту Євангельських 
слів: «Марія пильно усе зберігала у 
своєму серці». Щоб і ми зберігали у 
своїх душах кожен знак любові, ві-
рності Ісуса. Це дасть нам сили ви-
тримати все, що зустрічаємо склад-
ного на своїй життєвій дорозі, з 
вдячністю Богу на Його Славу.

Побачимо чудесні плоди. Нехай 
все життя супроводжує Вас ласка-
вий погляд Марії і благословляюча 
Десниця Христа. На многії і благії 
літа!

З любов’ю – вдячні парафіяни 
ЦНЗПДМ м. Чортків.

З нагоди 25-ї річниці Неза-
лежності України Чортківська 
районна рада та Чортківська 
районна державна адміністра-
ція оголошують конкурс пое-
тичних, прозових та живопис-
них творів «З днем народження, 
Україно!».

Конкурсні роботи просимо по-
дати до 18 серпня 2016 року в 
Чортківську районну раду.

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

Щиро вітаємо із 60-річним ювілеєм 
люблячого чоловіка, 

дорогого татуся, дідуся
Ростислава Степановича ЗАРЕМБУ

зі с. Білий Потік.
Наш славний 
 і рідний, 
 найкращий у світі, 
3 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,
Що в рідному домі –
                   надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог Милосердний 
                    з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа – 
                   Цариця Свята – 
Дарує щасливі та довгі літа.

З повагою і любов’ю – 
дружина Анна, донька 
Ольга з сім’єю, донька 

Світлана з сім’єю 
та вся родина.

14 серпня святкує ювілей, який 
защедрив урожаєм сімейного 
тепла, родинного затишку, 

дружного професійного колективу 
головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії відділу освіти 
Чортківської райдержадміністрації  

Ганна Степанівна ТОРОНЧУК.
Кажуть, серпень 

втоми не знає, 
як і наша колега 
Ганна Степанівна 
– трудиться, мов 
бджілка, щоб ком-
фортно жилося її 
сім’ї та усій осві-
тянській родині 
району. Не буває  
День народження 

достойнішим, ніж у серпні, коли 
щедротністю повниться комора, а 
напрацювання – ужинковістю. Тож 
нехай цієї пори кольорово спліта-
ються в дорідне перевесло наміри 
й здобутки, засіяні мрії й отримані 
результати. Нехай місяць найпалкі-
шого та найласкавішого сонця зі-
гріває Вашу багату на любов душу, 
щоб і надалі від неї зігрівалися рід-
ні і близькі люди.

Хай доля щаслива під Господнім 
крилом вашу хату й родину обдарує 
добром! 

Піймайте у житті свій шанс,
Щоби не турбувала вас нестача,
І прибутковим був баланс – 
Баланс життєвих сил, гармоній,
Надій на краще майбуття,
Прекрасних на душі симфоній,
Що гонять смуток в забуття.
Книга приходу та видатків 
Хай повниться в графі «прихід», 
Щоб назбирали добрих статків:
Здоров’я, щастя, многих літ!

З повагою – відділ освіти 
Чортківської РДА, 

РМК, ЦБ відділу освіти, 
господарська група, 

керівники ЗОШ району,   
Центр НТТДУМ та уся 

велика освітянська родина району.

Ганна ВЕРЛЯ, Іванна ВЕРЛЯ, 
Христина ДУХНІЧ, Ігор ВЕРЛЯ 

с. Пробіжна

Дмитро ХОЛОДЕНКО 
м. Чортків

Марія-Каміла ЦАР
с. Швайківці


