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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

ТОВ Чортківська філія «СЕ Борднетце-Україна» запрошує на роботу:
* В’язальників схемних джгутів, кабелів та шнурів

(без вимог до освіти та досвіду роботи)
* Менеджерів з логістики, інженерів, ІТ, налагоджувальників 

технологічного устаткування, економістів з планування, 
електромеханіків та інших спеціалістів

Офіційне працевлаштування, медичне страхування, навчання за 
рахунок роботодавця, гарячі обіди, безкоштовне транспортування 

до місця роботи працівників позмінного графіку
Співбесіди проводяться щодня 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 (безкоштовно), 095 26 00 703
 resume.cho@sebn.com

Сердечно вітаємо з ювілейною датою 
гарну людину, досвідченого керівника, 

голову правління Чортківського 
районного споживчого товариства

Івана Степановича 
ЗАБОЛОТНОГО.

Бажаємо здоров’я, 
      сонця у зеніті,
Любові, доброти 
   і щастя повен дім,
Нехай у серці 
    розкошує літо
І соняхом 
  квітує золотим.
За роком рік 
  життя 
   невпинно лине,
Дарує весен 
              веселковий час,
У цю осінню, ювілейну днину 
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай просте везіння, 
                    радість 
                          і достаток 
Стеляться до ніг, 
                як барвистий цвіт. 
Хай життєвий досвід 
               творить з буднів свята, 
А Господь дарує 
          довгих та щасливих літ.

Правління, 
президія райпрофорганізації 

та колектив Чортківського райСТ.

У ці перші колоритні дні вересня свій 
славний ювілей відсвяткувала наша 

однопартійка, шанована людина і просто 
красива жінка

Тетяна Степанівна ЛЯКУШ. 
Шановна 

Тетяно Степанівно!
Від усього серця щиро 

вітаємо Вас з Днем на-
родження!

Нехай у Вашому домі 
завжди панують мир і 
злагода, у серці – добро-
та, у всіх повсякденних 
справах – мудрість та 
виваженість.

Нехай доля завжди буде прихильною 
до Вас, даруючи радість життя, незрадли-
ву удачу, вірних та надійних друзів, а на 
журналістській ниві нехай Ваша повсяк-
денна, наполеглива праця, високопрофе-
сійне почуття обов’язку, відданість справі 
й надалі здобувають широке визнання і 
шану читачів та шанувальників Вашого 
таланту. Адже Ваше відкрите і щире сло-
во служить правді та істині, утвердженню 
справедливості, добра і миру для кожної 
людини, кожної родини, а отже усієї на-
шої рідної України. 

3 повагою – члени партійної організації 
ВО «Свобода».



9 вересня. Тривалість дня – 13.00. Схід – 6.25. Захід – 19.24. День дизайнера-графіка
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На часі2
ДТП Із засідання колегії райдержадміністрації

Армія

Зі станом справ в освітянській галузі району озна-
йомила присутніх начальник відділу освіти РДА 
І.Гулька. Зі слів доповідача, у 2016-2017 н. р. на 
території району (без урахування м. Чорткова і Бі-
лобожницької, Заводської та Колиндянської тери-
торіальних громад) надаватимуть освітні послуги 
33 загальноосвітні навчальні заклади, в яких навча-
тиметься 2540 учнів. З них: 9 шкіл І – ІІІ ступе-
нів (1287 учнів); 19 – І – ІІ ступенів (1191); 5 – І 
ступеня (62). Уперше шкільний поріг переступить 
276 першокласників. У цьому контексті головний 
освітянин району окреслила демографічну пробле-
му. Так у 6-ти ЗНЗ І – ІІ ступенів кількість учнів 
становитиме менше 50 школярів (Джуринськосло-
бідківська – 37 учнів, Коцюбинчицька – 30, Старо-
ягільницька – 46, Шульганівська – 35, Палашівська 
– 40, Кривеньківська – 44).  Лише двоє першачків 
піде цьогріч у Звиняцьку ЗОШ, а є такі школи, де 
окремі комплекти класів взагалі відсутні…        

Поряд із цією проблематикою виступаюча ви-
окремила й таку – брак вчителів фізики, інфор-
матики, іноземної мови, хімії, біології. Особливо 
відчувається відсутність вчителів-чоловіків. Молоді 
фахівці масово виїжджають у пошуках хліба за кор-
дон, не погоджуючись працювати за мізерну плат-
ню. Ще недавно однією з головних проблем зазна-
чалася старіння кадрів (яка, щоправда, нікуди не 
ділася), однак тепер доводиться вести мову й про 
іншу сторону медалі.   

Загалом школи району, як показав їхній об`їзд, 
готові до навчального процесу: виконані поточні 
ремонти внутрішніх приміщень, проведено благо-
устрій  прилеглих територій тощо. Виконані роботи 
по капітальному ремонту віконних блоків у таких 
закладах освіти: Білівській ЗОШ – 67 вікон; Тов-
стеньківській ЗОШ (27 вікон); Базарській ЗОШ (29); 
Заболотівській ЗОШ (20); Скородинській ЗОШ (35 
вікон); Джуринськослобідківському НВК (17 вікон, 
1 дв.); Шманьківській ЗОШ (26 вікон, 1 дв.); Со-
сулівській ЗОШ (12 вікон, 2 дверей); Джуринській 
ЗОШ (34 вікон, 5 дв.); Капустинська ЗОШ (4 вікна). 
На завершенні ремонт фасаду за кошти Державного 
фонду регіонального розвитку Ягільницької ЗОШ, 
стіни якої прикрасить велика вишиванка і вона обі-
цяє стати справжньою окрасою села.

Поряд із цими, з уст виступаючої прозвучали й 
такі проблеми в галузі освіти: необхідність оновлен-
ня комп’ютерної техніки та придбання шкільного 
автобуса.

Спроектував кадрову проблему з освіти на меди-
цину під час обговорення доповіді й член колегії, 
головний лікар ЦКРЛ Р.Чортківський. За остан-
ні три роки у райлікарні розрахувалося з роботи 5 
анестезіологів, схожа проблема і з рентгенологами, 
психіатрами; медсестри, санітарки масово виїжджа-
ють за кордон. Тут би вже мали подбати про те, 
щоби призупинити цей негативний процес, держав-
ні мужі – взяла слово член колегії М.Горбаль.

Проблема міграції населення прозвучала й в кон-
тексті наступного питання, що розглядалося на цьо-
му засіданні колегії – про стан виконання делего-
ваних повноважень у галузі культури виконавчими 
комітетами Кривеньківської та Коцюбинчицької 
сільських рад, із якого доповідали головний спе-
ціаліст відділу культури, туризму, національностей 
та релігій РДА М.Мельник і сільські голови вище-
зазначених рад О.Добровольська та А.Слободян. 
Село вимирає, хати стоять пусткою, уже нікого й 
до художньої самодіяльності залучити… У Василь-
кові клуб не працює – немає спеціаліста. У Кри-
венькому, як уже писала наша газета, у місцевому 
будинку культури впав дах (на щастя, ніхто не по-
страждав), тож установа тимчасово перебралася в 
будівлю сільської ради. Така ж доля може спітка-
ти в майбутньому і не так давно збудований (однак 
досі не введений в експлуатацію) будинок культури 
у сусідніх Коцюбинчиках, адже в окремих місцях 
там теж протікає покрівля. Коштів на культуру ка-
тастрофічно бракує, бідкалися сільські голови, у 
той же час голова райдержадміністрації М.Сташків 
схиляв до протилежного: для того, щоб вижити гро-
мадам, потрібно, щоби на місцях вчасно і в повно-
му обсязі сплачувалися податки. Зокрема відсутня 
у цих селах сплата акцизного збору, хоча мало ві-
риться в те, що у місцевих магазинах не продають 
алкоголь і тютюн. 

Наостанок на засіданні колегії РДА слухався звіт 
про роботу Територіального центру соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг) Чортків-
ського району (інформувала завідуюча відділенням 
Терцентру С.Божаківська), де корінь проблем спо-
стерігався той самий: бракує соціальних працівни-
ків, завелике навантаження на тих, що є. З приводу 
заслуханих питань було ухвалено відповідні розпо-
рядження голови райдержадміністрації.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Школи готові, та бракує і вчителів, і учнів
Планово на початку навчального року на розгляд колегії райдержадміністрації виноситься питання 

про готовність шкіл до початку навчального року. Не стало винятком і останнє засідання, яке від-
булося 2 вересня у малій залі засідань районної ради під головуванням очільника РДА М.Сташківа.

13 вересня ц. р. о 9-й год. у залі засідань адмінбу-
дівлі Чортківської районної ради (вул. Шевченка, 23, 
м. Чортків) відбудуться громадські слухання про пла-
нову діяльність при проведенні будівельно-монтажних 
робіт по об’єкту «Капітальний ремонт магістрального 
газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород. Дільниця км 
4101,3=4128,4».

Слухання відбудуться за участю представників 
ПАТ «Укргазтранс» філії «Дирекція з будівництва 
та реконструкції газотранспортної системи», орга-
нів місцевого самоврядування, фахівців районної 
державної адміністрації, землекористувачів у межах 
проходження траси магістрального газопроводу по 
Чортківському району.

Чортківська райдержадміністрація

Згідно з наказом начальника Генерального штабу 
Збройних Сил України, в рамках програми розвитку 
української армії активно відновлюються загони тери-
торіальної оборони та формується резервна армія. З цієї 
причини наші вояки проходяться навчання (у 10-ден-
ний строк) на полігонах для підвищення рівня військо-
вої підготовки та удосконалення своїх навиків, набутих 
як у часі служби в армії, так і в ході боїв на сході Укра-
їни. Саме учасники бойових дій та антитерористичної 
операції (у більшості) й належать до оперативного ре-
зерву першої черги.  

Отож, минулої п’ятниці, 2 вересня, на полігони 
Львівщини та Рівненщини було відправлено дві коман-
ди (загалом – офіцерський склад, сержанти, солдати; 
70 відсотків – це безпосередні учасники бойових дій); 
наступна відправка – 12 вересня ц. р. 

Слід зазначити, такі заходи проходитимуть наприкін-
ці кожного календарного року; та варто закцентувати – 
всі резервісти йдуть за добровільною згодою; власне це 

і є спонукою до нашої впевненості, що не перевелася й 
не переведеться честь і гідність українства. 

Як інформував заступник військового коміса-
ра Чортківського ОМВК майор Сергій Ємелья-
нов (саме він займався організацією відправлення), 
військовозобов’язані, котрі проходитимуть навчання на 
полігоні, будуть забезпечені повним пакетом соціально-
го захисту (починаючи від проживання та харчування 
й закінчуючи отриманням подвійної заробітної плати: 
з місця роботи і з боку держави, яка компенсує 10 днів 
проходження навчання). 

І ось наші вояки-захисники – у повній готовнос-
ті. Останні настанови командира; щирі побажання: 
здоров’я, успіхів, примноження міцності й стійкості – 
від заступника голови Чолртківської РДА Івана Вівата, 
і… в путь. Досвідченість армії – це міцність й непобор-
ність нашої держави. 

   Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Високий професіоналізм ЗСУ – міцність держави
На подвір’ї військкомату – багатолюдно. Та відрадно – це не масова мобілізація (хоча хтозна, як скла-

датиметься ситуація надалі…). На часі – відправлення військовослужбовців, військовозобов’язаних 
– резервістів, як кажуть, – на навчальні збори.

Оголошення

Заводська селищна рада Чортківського району Тер-
нопільської області оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади спеціаліста І категорії відділу жит-
лово-комунального господарства, транспорту та з пи-
тань цивільного захисту.

Основні вимоги до претендентів: громадянство 
України, володіння державною мовою, вища освіта, 
стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування або державній службі не менше 3-х 
років, знання персонального комп’ютера.

Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів із часу публікації оголошення про проведення кон-
курсу за адресою: смт Заводське, вул. Чарнецького, 7.  
Телефон для довідок – 2-41-77.

Вночі, з 5-го на 6-те вересня, о 2-й годині ночі в 
мікрорайоні Синякового сталося ДТП: на одне із 
подвір’їв, знісши огорожу, влетів автомобіль – ВАЗ 
LADA Samara. Як вияснилося, це був таксист. 

Мабуть, швидкість була перевищена, якщо ав-
тівка «кувиркалася» 7-10 м.  Арматура від огорожі, 
запчастини від машини порозліталися так, що на-
віть потрощили віконні шиби, влетівши до кімнати 
будинку.  На диво, водій залишився живим, як-то 
кажуть, відбувся легким переляком, проте з місця 
пригоди втік…  

За інформацією з мережі Інтернет 

Чортківські «шумахери» 

Дирекція Чортківського державного медичного ко-
леджу оголошує конкурс на заміщення вакантних по-
сад: юрисконсульта, психолога.

Вимоги до конкурсантів: вища освіта і бажано стаж 
роботи за фахом. Засідання конкурсної комісії від-
будеться 29 вересня ц. р.; поч. о 15-й год. 45 хв. 

Заяви про участь у конкурсі подавати у відділ ка-
дрів завчасно. Тел. для довідок (03552) 2-02-53.

 Адміністрація коледжу
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Проблема

У вівторок, 6 вересня, в редакцію із 
скаргою звернувся житель с. Шманьків-
ці Ігор Грушевський. Чоловік повідомив, 
що внаслідок скроплення поля соняш-
ника, що простягається вздовж їхнього 
села й зникає за горизонтом, невідомою 
речовиною за допомогою авіації пошко-
джено городину на 
приватних земельних 
ділянках, люцерну, 
а також декоративні 
рослини на людських 
обійстях. Більше того 
– багато односельчан 
скаржаться на сльо-
зотечу, головний біль, 
кашель, нежить, ну-
доту. 

Наступного дня 
ми виїхали у село, 
щоб поспілкуватися 
з шманьківчанами. 
Щонайперше заїхали 
у сільську раду, зу-
стрілися з Шмань-
ківським сільським 
головою Надією Ні-
колайченко. Вона підтвердила, що такий 
випадок дійсно мав місце бути в їхньому 
селі, люди вже приходили скаржитися. 
Кропили поля за допомогою авіації 2, 
3 і 4 вересня. Про те, що будуть прово-
дити обробку соняшника, сільську раду, 
як орган місцевого самоврядування, від 
імені орендатора ніхто не попереджав. 
Пані Надія повела нас по селу оглядати 
наслідки скроплення соняшника. 

Спершу заїхали на вулицю Струсівку, 
жителі якої найбільше постраждали від 
«авіабомбардирування» хімікатами. За-
йшли на подвір`я, де проживають Ігор та 
Ольга Грушевські. Зауважу, що їхнє обі-
йстя навіть цієї посушливої пори потопає 
в квітах. Спілкуємося з господинею дому. 
Пані Ольга детально розповідає, як у су-
боту вона разом із донькою, маленьким 
внуком спостерігали за польотами літака. 
Гарненький, новий, ніби щойно з заводу, 
крилатий летів так низько над подвір`ям, 
що здавалось, от-от і зачепить дроти над 
хатою. Дитя тішилося, розглядаючи неба-
чену досі залізну птаху, жінки й собі ма-
хали руками. Не зауважили жодної хмар-
ки, щоб тягнулася від літака, як то буває, 
коли кроплять з нього поля. Лиш запах. 
Якийсь їдкий, такий, що й досі (а від 
останнього польоту, в неділю, пройшло 
вже три дні) ще відчувається. У внучати 
засльозилося очко, дитина почала пчиха-
ти, стала якась неспокійна. Та й у них, 
старших глядачів, появилося першіння 
в горлі, сльозотеча, головний біль. «Су-
сідських дітей аж нудило, – розповідає 
співрозмовниця. – Знаю, що й до шко-
ли не ходила меншенька, Юля. Так само 
почуваються й інші сусіди. От Тетяна 
Довгань, наприклад. У неї малий Сашко 
захворів». Підтверджує слова дружини й 

чоловік, пан Ігор, котрий і викликав нас 
у село. Він щойно повернувся із райцен-
тру, де намагався достукатися до різних 
інстанцій – щоб не покинули людей у 
біді, приїхали з перевіркою: звертався в 
прокуратуру (як пояснили, неадресно), в 
санстанцію (тут заяви теж не прийняли, 

бо також не в їхній компетенції), в полі-
цію (обіцялися приїхати), залишив заяву 
із двадцятьма сімома підписами голові 
райдержадміністрації, із умовою – спер-
шу сільський голова з комісією зафіксує 
такий випадок, а вже перегодом і вони 
підключаться – так реагували на волання 
чоловіка про допомогу в управлінні Дер-
жпродспоживслужби в Чортківському 
районі. 

«От, погляньте, уся оця краса уражена 
хімікатами, – розводить руками по клум-
бах, садку Ігор Грушевський. – Дивіть-
ся, слива колоновидна скидає листочки 
темно-зелені! А оці декоративні кущики 
– навряд чи вони відновляться. Скільки 
праці тут вкладено, душі – і все нанівець, 
змарновано. Не думаю, що від таких 
ушкоджень ця зелень відновиться». Спо-
стерігаємо обширні плями на листках ку-
щів, дерев, рослин. Виходимо на город. 
Світло-зелена молода люцерна так само 
вся в рудих плямах. І бурячиння спалене, 
й морква, й уся інша городина, й навіть 
хрін, який вивести нічим не під силу, теж 
опустив зелене листя. Як споживати ці 
продукти самим й чи давати свійським 
тваринам – не знаємо, боїмося, щоб ще 
й птиця, свині не потравилися – бідка-
ються селяни.

Дізнаємося, що збитків зазнав і місце-
вий аграрій – Євген Шкабар, ПАП «Па-
росток». У нього постраждали посіви сої.

Факт захворювання дітей, поганого са-
мопочуття підтверджують селяни Вален-
тина Глух і Тетяна Довгань. У пані Ва-
лентини двійко діток – дев`ятикласник 
Андрій та четвертокласниця Юля рап-
тово занедужали. Дівчинку нудило, була 
блювота, дитина так ослабла, що навіть 
один день не ходила до школи, хлопець 

тримався довше, але й він зліг, щоправда, 
як каже мама Валентина, до школи хо-
див. «Дуже схожі симптоми на отруєння. 
Я сама медик, тому знаю, про що кажу», 
– свідчить В.Глух. Тетяна Довгань пока-
зує на дворічного Сашка: «Моя дитина 
так захоплено спостерігала за літачком, 
що кружляв зовсім поруч, а з того от що 
вийшло – захворів малий. Болить горло, 
сльозяться очки, 
появився нежить. 
Я сама схильна до 
алергії у період цві-
тіння дерев і от за-
раз у мене подібне 
відчуття: набряки 
слизової, важко 
дихати. Чого б це 
так раптово? Лише 
через кроплення 
полів, тільки з цим 
пов’язано».

Літня жінка 
Франка Корос-
тіль розповідає, 
що кропив поля 
літак аж три дні 
підряд: п’ятницю, 
суботу й неділю. 
У п’ятницю і вона 
разом з рідними 
поралася в полі – копали картоплю. Зі 
слів жінки, скропило її так, що аж мокра 
була. Але значення тому не надала. Про-
те від тоді й досі ходить, як сонна муха: 
болить голова й загальна слабкість спо-
стерігається, млявість, мов у тумані. За-
чувши нашу розмову, підтверджують ска-
зане й перехожі Стефанія та Нестор Ушії. 

Місцевий пасічник Євген Овод скар-
житься, що зменшилася у вуликах маса 
бджіл, але стверджувати доказово, що 
пов’язано то саме із польотами літака – 
не береться: «Бо не маю на то доказової 
бази, підмору у вуликах нема, загинули 
мої крилаті трудівниці десь поза межами 
своїх домівок».  

Така сама ситуація й по двох інших 
селах району, де орендатором той са-
мий агрохолдинг. Володимир Касприк, 
староста села Угринь, пояснює: «У нас 
багато мешканців постраждало внаслі-
док отого кроплення, бо соняшники по 
периметру села. Була утворена комісія, 
виїжджала Заводський селищний голова 
Л.Павлінська, склали акт обстеження. У 
місцевого фермера Василя Мерлавського 
скроплено 4 га цукрових буряків. Сьо-
годні (в середу тобто – Авт.) завезли ма-
теріали у територіальний орган Держав-
ної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту спожива-
чів. Чекаємо на результати. Якщо фітоса-
нітарна лабораторія докаже нашу право-
ту, то вимагатимемо від фірми-орендаря 
земельних паїв компенсації за причинені 
збитки». Представник місцевого само-
врядування стверджує, що про обробіток 

полів хімікатами громаду ніхто не попе-
реджав.

Залісянський сільський голова Ольга 
Копистинська зараз у відпустці, але про 
біди своїх односельців знає, бо й сама 
її зазнала: буквально на другий день і 
бурячиння, й люцерна, й інші рослини 
рясно вкрилися бурими плямами, з абри-
кос листя облітає зеленим-зеленим. А ще 
болить голова, паморочиться, нежить. 
Як розповідає пані Ольга, з подібними 
симптомами зверталися у місцевий ФАП 
багато залісян. Про це знає від завідуючої 
ФАПом Ольги Боровської. Знову-таки, 

вже вкотре чуємо, що ніхто селян про 
обробіток хімікатами полів, що поряд з 
населеним пунктом, не попереджав. 

Селяни усіх трьох сіл кажуть, що їхні 
земельні паї орендує агрохолдинг «Мрія». 
Навіть «поділилися» номером мобільно-
го телефону одного із представників аг-
ропідприємства. Телефонуємо. Чоловік 
представляється головним агрономом 
Іваном Михайловичем (прізвища так і не 
назвав) і так пояснює оту штучну хмару, 
розпилену з літака не лише над ланами, й 
над сільськими обійстями, що спричини-
ли переполох у трьох селах району: «Про-
водилася звичайна десикація соняшника. 
У нас усі скріпи польотів є. Препарат ви-
користовували зареєстрований в Україні, 
він має усі сертифікати якості. Але на-
зву не скажу – хай спершу лабораторія 
встановить, що є залишки десиканта у 
представлених селянами зразках пошко-
джених рослин». 

Оспівані українцями жовтобарвні со-
няшники – земні сонця стали чорні-
чорні, мов сум, в одну мить.  – відразу 
через день після обробки соняшникових 
полів з літака. Ота штучна хмара, роз-
пилена з літака над ланами, спричинила 
неспокій у трьох селах району – «Прово-
дилася звичайна десикація соняшника», 
– так пояснить згодом головний агроном 
орендатора земельних паїв – агрохолдин-
гу «Мрія» – пан Іван Михайлович (пріз-
вище чоловік не назвав). 

Як свідчить Вікіпедія, «Десикація (від 
лат. Desiccare — висушувати) — перед-
жнивне підсушування рослин з метою 
прискорення достигання (на 5-7 діб) і 

полегшення зби-
рання врожаю, 
яке особливо 
ефективне при 
забур’яненості та 
за вологої погоди». 
Речовини, що для 
цього використо-
вуються, назива-
ються десиканта-
ми. Вони входять 
у групу фітоток-
сикантів, які, тре-
ба пам’ятати, є на 
озброєнні деяких 
країн.

Оксана 
СВИСТУН

Любомир 
ГАБРУСЬКИЙ

Фото 
Ореста 

ЛИЖЕЧКИ

Чорні-чорні соняхи, мов сум
У трьох населених пунктах нашого району люди жаліються на погане самопочуття та знищення врожаю після 

польоту над їхніми оселями й городами літака. 
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Думки вголос

Наші земляки

Ще на початку червня поточного 
року, переглядаючи Інтернет, я на-
трапила на повідомлення, як здавали 
цьогорічні випускники загальноосвіт-
ніх навчальних закладів ЗНО. Скажу 
відверто, що ця знахідка мене розве-
селила. Проте можна було б усміхати-
ся, якби цей сміх не викликав сум. Бо 
насправді «шедеври» молодих людей, 
які отримали середню освіту, – просто 
вражають. Одне слово – це інтелекту-
альна деградація.

Власне я прийшла до такого висно-
вку відразу ж як тільки ознайомилася 
із їхніми «творіннями». Врешті-решт 
міркуйте самі. Для прикладу наведу 
перший «перл». Хлопець чи дівчина (це 
вже немає значення) пише, що «книга 
– це безцінне кладовище знань»!? Вду-
маймося лише – не скарб, не джерело, 
а кладовище, тобто цвинтар. Цей «ін-
телектуал», мабуть, подумав, що якщо 
книжки були написані колись давно, 
то вони вже віджили своє. Інші автори 
цитат із ЗНО теж по-різному «філософ-
ствують» на тему: «Книга та її роль у 
житті людини». Дехто, можливо з влас-
ного досвіду, рекомендує «щоб читати 
книжку, треба міцно сісти». Наступний 
«мудрець» стверджує, що «коли читати 
книгу, то в мозок поступає кров і лю-
дина може стати приємним співрозмов-
ником». А хтось взагалі потішив слова-
ми, що «від читання ще ніхто не вмер».  
Далі я натрапила на ще смішніші та 
водночас приголомшуючі висловлю-
вання. А вони такі: «Якщо ми будемо 
читати, то будемо обратно мавпами», 
«Шевченко любив школу, але вчителі 

його не любили, тому він і намагався 
багато чого навчитися в кущах». Як на 
мене, це просто якась зворотна теорія 
Дарвіна виходить. Складається вражен-
ня, що той, хто це написав, справді 
вчився у кущах, а не в школі.

А ось приклади «відмінних» знань 
з української літератури: «Катерина» 
Шевченка був присвячений жертвам 
голодомору»! Я вже упускаю граматичні 
помилки, бо вони бліднуть з помилка-
ми логічними. Скажіть, будь ласка, чи 
міг Тарас Шевченко, який жив і творив 
у XIX-му столітті, знати, що станеться 
в Україні у столітті XX-му? Звісно ж, 
що наш Кобзар був пророком, але ж 
не Вангою, або Вольфом Мессінгом. 
Чудасія та й годі! Зрештою прямуємо 
далі і читаємо наступний «шедевр ви-
сокої думки»: «В романі «Маруся Чу-
рай» Остап Вишня отравила свого ко-
ханого». Тут є два варіанти: або комусь 
здалося, що прізвище Вишня жіночого 
роду і воно може належати усім геро-
їням будь-яких літературних творів, і 
на заваді навіть не може стати чоловіче 
ім’я Остап, або просто-запросто писа-
лася усіляка нісенітниця. Втім, лише 
цілковитий неук здатний переплутати 
відомого українського письменника-
сатирика Остапа Вишню з Марусею 
Чурай – героїнею роману у віршах 
Ліни Костенко.

Чи чули ви, шановні читачі, що «пер-
ші книги, коли їх створювали, знімали 
на відеокамери»? Я особисто такого не 
чула. А ось дехто з моїх ровесників так 
вважає. Це ж треба: у середньовіччі не 
існує ні авторучок, ні паперу, а відео-

камерами наші пращури вже користу-
ються. Виявляється сила-силенна книг 
знято колись на відео, а ми навіть не 
здогадуємося. Дійсно, не кожному при-
таманні такі фантазії, але факт є фактом.

Вищезазначених «шедеврів», які 
щорічно виявляє ЗНО, не бракує. Ін-
телектуальна деградація теперішньої 
молоді, на жаль, прогресує. Як цьому 
протидіяти? Як боротися з цією над-
важливою проблемою? Відповіді на ці 
запитання треба насамперед шукати у 
нас самих, адже якщо комусь не подо-
бається або немає бажання вчитися, то 
його ніхто не може примусити це ро-
бити. На жаль, моє покоління більше 
цікавлять комп’ютери та телевізори, а 
не книжки, які хтось називає «кладови-
щем знань». Не будемо сперечатися, бо 
таки легше сидіти біля голубих екранів 
телебачення і дисплеїв комп’ютерів, 
аніж читати книжку. До того ж, навіщо 
робити уроки, якщо так хочеться про-
йти новий рівень гри або поспілкува-
тися з друзями «Вконтакте». Домашні 
завдання простіше-простого перепи-
сати з Інтернету. Що вже казати про 
нудне читання довгих художніх творів, 
якщо більшість учнів простих рівнянь 
з математики не бажає розв’язувати са-
мотужки. 

Дуже важливу роль у вихованні осо-
бистості відіграють вчителі. Як не 
прикро, у навчальному процесі існує 
стереотип «Не хочеш – не вчися». Що-
правда цей стереотип вже відживає 
своє, але ще має місце у навчально-пе-
дагогічному методі. Вчителі, зазвичай, 
не воліють морочитися з «двієчника-
ми», бо це вимагає неабияких зусиль 
та нервів. Тому неукам, як правило, 
дарують декілька балів, а ті, у свою 
чергу, радіють «що пронесло». По фак-
ту – оцінка у журналі, а в реальності 

знань, як мовиться, нуль. Педагоги, 
як на мене, мають бути зацікавлені в 
тому, щоби якомога більше учнів за-
своїло навчальну програму. Школярам 
потрібно пояснювати предмет просто і 
доступно, а також вміти знаходити під-
хід до кожної дитини.

Незамінну роль у вихованні молодо-
го покоління відіграють також і бать-
ки. Трапляються непоодинокі випадки, 
коли батькам просто байдуже, чим за-
ймаються їхні чада. Вони дбають лише 
про матеріальні блага, забуваючи про 
духовні. Ми ж у той час залишаємося, 
як то кажуть, самі з собою. Як розпоря-
джаємося тим вільним часом? А як за-
вгодно, лише не на користь навчання. 
Найприкрішим є те, що окремі батьки, 
зокрема заробітчани за кордоном, про-
сто не усвідомлюють, що виконуючи 
надмірні забаганки своїх дітей, вони 
роблять для них велику шкоду. Тому 
що є чимало прикладів, коли молода 
людина має гроші та одяг за останнім 
писком моди, зате знання має на рівні 
початкової школи, або й менше. Від-
повідно й з`являються «перли», про які 
ми ведемо мову.

Писати про зазначену проблему мож-
на багато. Це питання треба обговорю-
вати у навчальних закладах і навіть на 
рівні держави. Нам всім потрібно зро-
зуміти, що хороша освіта – це інвести-
ція у майбутнє України. І, вважаю, вже 
нікого не доведеться переконувати, що 
українська нація має розвиватися, а не 
деградувати інтелектуально. Зробімо 
з цього правильні висновки. Прошу, 
зробімо!

Вікторія КАПУСТИНСЬКА, 
учениця 11-го класу Білівської ЗОШ 

I – III ступенів

Незнання мови, традицій того насе-
лення додавало Михайлові труднощів у 
буденності. Зі самісінького ранку до піз-
нього вечора важко трудився він, щоби 
заробити грошей, частину (зачасту – біль-
шу) з яких відсилав у рідну серцю сторону 
для допомоги насамперед дружині Світ-
лані та донечці-первістці Ілоні. Нерід-
ко одинокість гнітила, та з плином часу 
дружина і доня теж перебралися в Пор-
тугалію. І хоча житейських турбот приба-
вилося, та разом із тим все ж зажилося 
спокійніше. І вечеря теплою була, і рідне 
слово лунало, і веселий дитячий сміх по-
селяв у душі радість. 

Чималенько робіт довелося, як-то ка-
жуть, перепробувати, часом і за півдарма 
місяць-другий працювати, допоки зна-
йшлася робота до душі та ще й за при-
стойну плату. Методами випробування, 
помилок приходила перемога, нехай і 
невеличка. І мови навчалися, й звичаї 
опановували. А через два роки ще одна 
донечка народилася, вже тут – у порту-
гальському Алгарве. Вікторією назвали 
маленьку. Зі зміною місця роботи довело-
ся й нове помешкання шукати, тому осе-
лилися у с. Вале Жудеу. Ось тут ми (я, 
автор цих рядків, і моя дружина) й запіз-
налися з молодою сім’єю з Чортківщини. 
У самих два онуки на Львівщині без ді-
да-баби росли, а тут ось поряд – дві ма-
ленькі тернополяночки. Старша – Ілонка 

– вже в школі навчалася, а маленькій Ві-
кторії лише рочок виповнився. Частенько 
вечорами виходили на вулицю прогуля-
тися, перед сном грядущим свіжим по-
вітрям подихати. Коли брав меншеньку 
на руки, вона «брикалася» – моя борода 
їй щічки колола. «Значить не сподобала 
мене, – думав тоді. – Ну, нічого, пере-
мелеться, звикнеться, сподобаюся…». Як у 
воду дивився… Коли малеча до нас у гості 
заходила, геть усе хотіла в руках потрима-
ти, все її цікавило. Дружина застерігала, а 
я брав Вікторію на руки і давав гості те, 
що їй бажалося. Нічого ж страшного не 
станеться, як упаде та чи інша річ на під-
логу; розіб’ється і не більше (сприймав із 
усмішкою). «Маленька, проте – розумна, 
– зазначав тоді, – знає, хто бавитися з 
нею любить». 

Бувало, насупиться на заувагу, пухкень-
кі губки надує… 

– Ти глянь, уже й гніватися вміє, – 
каже дружина. 

– Ага, – я у відповідь, – бач, як добре, 
що характер відточує, все під свій манір 
гне. 

Ось так буденно й непомітно ми й по-
дружилися. Тільки до мене перш за все 
підходила, тільки зі мною бавитися хоті-
ла. Хіба не пригорща щастя, коли власних 
внуків наживо давно не бачив?.. 

Із трирічного віку потягнулася до олів-
ця та паперу, закарлючки-літери щоразу 

кращими виходили. Завжди ж бо поряд 
живий приклад працелюбної школярки – 
старша сестричка. З часом намагалася на 
перші ролі вийти, у навчанні хотіла пер-
шість взяти. Поволеньки латиницю ви-
вчила, математичні ази освоїла. А що вже 
говорила по-португальськи (!) – батька з 
матір’ю, разом узятих, як-то кажуть, пе-
ревершила. Так що до школи – примарії 
(початковий цикл – 1-4 класи) – пішла, 
так би мовити, у всеозброєнні. А те, що 
була напрочуд комунікабельна і компаній-
ська, то відразу наперед вийшла в усьому 
навчальному процесі. Не раз на власні 
очі бачив. Бувало, чекаю на Вікторію біля 
хвіртки (батьки ж бо працюють допізна), а 
в невеличкому садочку первачки м’яча га-
няють. І вона серед них, неначе граючий 
тренер, бо лише її голос чути, і всі коман-
ди того дівчиська хлопчаки виконують. 
Вчиться Вікторія добре, у нас, в Україні, 
неодмінно відмінницею була би, а тут – 
своя специфіка в педагогіці. Проте й так 
добре, бо цьогоріч серед випускників пер-
шого циклу вона – найкраща з кращих. 
Як кажуть, знай наших! Легко навчання 
дається від таланту, дарованого Богом, і 
працелюбності, сама собі в усьому планку 
досягнень піднімає (не треба підганяти, 
заставляти). Знає, що навчання – це її 
теперішня робота, від якої залежить осо-
бисте майбутнє. До прикладу, навчається 
музики, на синтезаторі виграє, як справ-
жнісінький віртуоз; і насамперед – наші, 
рідні українські мелодії (хоч завтра може 
спокійно сучасні танцювальні вечори вес-
ти). І в недільну українську школу, що 
у Фару, на шестигодинні заняття їздить, 
в усіх концертах і виступах перед дорос-
лими земляками-українцями участь бере. 
Щоправда, по понеділках, коли зустрічає-
мося, то частенько сперечаємося, бо хоче 
дівчинка все знати, а найперше – історію 
України, сьогодення рідного краю. А я – 
як отой лакмусовий папірець для підтвер-

дження її цілковитої правоти. Ось таке 
самоутвердження маленької українки… 

Уже кілька разів побувала Вікторія з 
батьками, або лише з одним із них (ох, 
ця робота щоденна…), та сестричкою в 
Україні, на Тернопільщині. А після приїз-
ду й не нарозповідається нам про новини 
та життя-буття двох своїх бабусь (Стефа-
нії та Ольги), дядька, тіток та двоюрідних 
сестричок і братиків; про село красиве, 
голубів біленьких і кроликів маленьких. 
Усім про це розповідає. Пригадую, під-
ходжу одного разу до обійстя, де мешкає 
дівчинка, і чую її розповідь про красу 
українську, людей працьовитих… Підій-
шов ближче, бачу: уважно слухає оповідь 
дівчинки подружжя кабовердійців. Хіба 
не своєрідна інформаційна підтримка 
неньки України в цей нелегкий і тривож-
ний для неї час?.. Так розповідає Вікторія 
і однокласникам, і педагогам. 

Час летить непомітно швидко. Наступ-
ний (другий – 5-9 класи) цикл навчання 
Вікторія проходитиме в школі сусіднього 
села – Болікеме. Впевнений на всі сто, 
що й там вона буде серед кращих, як у на-
вчанні, так і в інших корисних шкільних 
справах. 

Можливо, колись я (чи хтось інший) 
принагідно розповідатиме ще не раз про 
українку за духом і тілом, португалку за 
сутністю в іпостасі високоосвіченого спе-
ціаліста. 

Сьогодні Вікторія, як і її однолітки, 
ще не вирішила твердо й остаточно ким 
стане в майбутньому. Але те, що стане 
гідною звання українки – безперечно! 
Працелюбність, відмінна пам’ять, комуні-
кабельність та широкі знання неодмінно 
зроблять свою справу у встановленні не-
пересічної особистості з українським, а 
саме – чортківським, корінням поки що 
маленької Вікторії Скоробогач. 

Степан СТРУБИЦЬКИЙ,
с. Вале Жудеу (Португалія)

На котрому кладовищі шукати знання, або Декілька штрихів 
про інтелектуальну деградацію сучасної учнівської молоді

Ось і завершилися літні канікули і розпочався новий навчальний рік. Але 
перш ніж перегорнути сторінки минулого, мені б хотілося порушити доволі 
важливу проблему, яка мене найбільше хвилює. Йдеться про успішність 
наших школярів та моїх ровесників у тому числі. У чому суть цієї проблеми?

Росте на Іберіці 
україночка...

Далекі 2000-ні ще й донині відгупуються в скронях важким повсякденням. 
Насамперед – безробіттям широких верств населення вкраїнського, що 
автоматично тягнуло за собою безгрошів’я. І багато хто, як молодь, так і 
представники старшого покоління, розбрелися по закутках чи не всієї Європи 
в пошуках роботи, що неодмінно давала би підґрунтя для нормального 
людського життя. Саме це й спонукало Михайла Скоробогача зі с. Мухавка 
податися аж на край континенту – в далеку та невідому Португалію.
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Наша історія Бувальщина

Жоржини… Ці осінні красуні Ніна Сергіївна по-
любила 66 років тому назад.

Після закінчення Харківського учительського ін-
ституту 24-річна вчителька за направленням при-
їхала вчителювати на Поділля. У Західній Україні 
вкрай не вистачало вчителів. Вчителька-пенсіонерка 
пам’ятає, як директор сільської школи привів її до 
одинокої жінки, котра жила на окраїні села, і по-
просив взяти молоду вчительку на квартиру. Жінка 
погодилася. Біля ошатної хатини цвіли жоржини. 
Цвіту було так багато, що аж очі засліплювало. Вони 
різнобарвні – червоні, жовті, білі, темно-вишневі, 
фіолетові – прикрашали подвір`я. Ніна побачила 
такі квіти вперше. Чомусь в них на Сумщині таких 
квітів не було. А може, не було їх в їхньому селі?

Молода вчителька попросила в господині флакон 
і за її дозволом нарвала цілий оберемок жоржин й 
поставила в своєму класі на вчительський стіл.

Маленькі першокласники через 2-3 дні змінюва-
ли воду у флаконі. Це заняття їм дуже сподобалося 
і запам’яталось на все життя.

Ніна Сергіївна одразу полюбила Поділля і подо-
ляни полюбили її. Батьки Ніни переживали, як і 
більшість батьків східняків, котрі проводжали своїх 
доньок в Західну Україну. Проводи були сумні, із 
сльозами, наче на службу в армію їх проводжали. 
Там ходили чутки, що бандерівці можуть їх вбити. 
Та мусили їхати, бо дипломи їм не видавали осо-
бисто, аж після того, як почнуть працювати за на-
правленням і з місця роботи прийде підтвердження 
до вузу, тоді пересилали документи. Ніна переко-
нувала батьків, що вона в Східному Поділлі, по цю 
сторону Збруча, ближче до Проскурова (Хмель-
ницького), і тут небезпеки немає. Якби не треба 
було обов’язково їхати за направленням, то Ніна 
ніколи би не покинула свого села, велику господар-
ку свого багатоземельного батька-куркуля.

Молоді вчительки на Поділлі виходили заміж, 
народжували дітей і з часом хвилювання їхніх бать-
ків припинилися.

Цього року Ніні Сергіївні виповнилося 90. Так 
і залишилася на Поділлі на все життя. Діти виле-
тіли з родинного гнізда, хоча проживають недале-
ко і навідуються до мами. Чоловік Ніни Сергіївни 
помер 10 років тому. Та не забувають свою першу 
вчительку колишні учні. Ті, котрі живуть побли-
зу, навідуються до неї. І в її 90-й рік народження 
прийшли шістдесятилітні «першокласники» з буке-
тами вишуканих жоржин. Не забули про улюблені 
квіти першої вчительки. Дивлячись на жоржини, 
вчителька в уяві бачила перед собою ті жоржини 
далекого 1950-го року, котрі цвіли на подвір`ї її 
вже нині покійної господині бабусі Одарки. З очей 
старої вчительки котилися сльози, сльози радості і 
печалі, адже роки не вернути назад.

А вночі снилася Ніні Сергіївні рідна Сумщина, 
велика батькова пасіка і осінній яблуневий сад з 
обвислими гілками запашних яблук – снилось все 
те, куди вже нема вороття.

Марія ПОЖАРНЮК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»,

 с. Кривеньке

Квіти ранньої осені

Мої  Улашківці

Напевно, моя доля склалась так,
Що народилась і росла в Улашківцях. 
Природи розкіш вабила і дивувала, 
Дитинство, мов у казці, пробігало.
Й босоніж я збирала тут росу,
Бо думала, що швидше підросту.

Тут мої перші друзі, однокласники... 
Згадайте, як стрибали ми у класики. 
Зачаровувала так мене Серету тиха течія 
І Галілеї загадкова таїна,
Й жовтогаряче золото лісів,
Й багаття піонерських таборів.

Пригадую, як у Купальську літню ніч 
Мене будив сопілок чудний переклич.
Тут на Івана Божа благодать витає, 
Коли церковні дзвони всіх мирян скликають 
На прощу в древній монастир.
Він свідок нашої історії, пильний вартовий.

Немало літ пройшло з тих пір 
І знову в рідних я Улашківцях.
Так щемно на душі, повір,
Й духмяно пахне цвіт акації, 
І рідні гори знов мене хвилюють,
Багато таємниць, напевно, зберігають.

З дитинством я на зустріч поспішаю,
Такі ж привітні люди, як колись, стрічають.
Тут мої перші кроки і життя уроки, 
І в пам’яті назавжди молоді батьки.
Тут залишаю я частинку серця і душі.
Село Улашківці, за все я дякую тобі!

Світлана ЛИСАК, 
м. Чортків (колишня мешканка Улашківців)

Нехай ці рядки будуть скромною згадкою про моїх 
земляків, жителів невеликого села Кривенького, які 
боролися за свободу та незалежність України і за це 
віддали своє життя, а інші відбували покарання в біль-
шовицьких концтаборах. Тільки та нація має право на 
існування, яка свято береже пам’ять про імена заги-
блих за волю і незалежність. Задумаймося над тими 
величезними жертвами, які поніс наш народ в ім`я 
своєї свободи.

Архів Тернопільського обкому КП (б) України та 
КДБ містить безліч документів про героїчну боротьбу 
наших хлопців. І якщо комуністична пропаганда ви-
хвалялася, що на весь Радянський Союз 360 чоловіків 
повторили подвиг О.Матросова, то ми маємо право 
сказати, що подібних прикладів Галичина і Волинь 
дали тисячі. Зупинюся на окремих епізодах.

Дмитро Саківський з Кривенького лежав у криївці 
поранений, мав при собі лише 2 гранати. У час обла-
ви йому запропонували здатися. У відповідь полетіла 
граната. Друга, якою хотів покінчити з собою, не зі-
рвалась. Не бажаючи бути взятим у полон, перерізав 
собі горло.

Трагічно розвивалися події у дворі Матвія Червоня-
ка, відбиваючись від червонопогонників, гинуть Іван 
Паламар, Володимир Федьків. Повстанця Данила Пи-
липу вороги оточили і хотіли взяти живим. На їхніх 
очах зі словами «Слава Україні!» Данило розриває себе 
гранатою. Оточений ворогами від власної гранати гине 
командир місцевої боївки Степан Пазюк («Перебий»).

Три дні, відбиваючись від наступаючих облавників, 
вела бій боївка Михайла Боделюка («Скали»). По-
встанці опинилися в оточенні на Сокиринському луж-
ку. Переправитися на східну сторону Збруча не дали 
їм чемеровецькі «стрибки». У бою загинула вся боївка, 
серед них – кривеньківські хлопці Михайло Капій, 
Степан Храпливий, Михайло Дмитрук, Василь Мико-
лаєвич, Василь Храпливий. Б`ючись до останнього на-
бою, повстанці дорого віддали своє життя.

Село двічі піддавалось покаранню окупантами. Так, 
каральна операція була здійснена Чортківським і Гу-
сятинським гестапо разом з польськими боївками АК 
(Армії Крайової) 20 березня 1944 року на села Кри-
веньке, Малі Чорнокінці, Товстеньке. Причиною ак-
ції було вбивство чорнокінецькою боївкою 18 березня 
1944 р. вісьмох німців, котрі заїхали для чергового гра-
бунку. Цей випадок не пройшов повз увагу поляків і 
вони скористалися ним і за допомогою німців нанесли 
удар по українському підпіллю вищезгаданих сіл. 

Очевидці тих подій розповідали, що найбільше лю-
тували поляки. Деякі з них були одягнуті в німецьку 
форму. Стріляючи в людей, не жаліли ні жінок, ні ді-
тей. Чого не робили німці, те робили поляки.

Село було сіллю в очах польської адміністрації. У час 
злощасної пацифікації було знищено понад 700 книг з 
читальні, знищено майно бібліотеки. У кооперації по-
нищили товари, вимішуючи сіль і цукор, поливали все 
нафтою. Під час німецько-польської акції було спале-
но багато будинків, розстріляно 27 осіб.

Друга акція була здійснена московськими комуно-
фашистами з не меншою жорстокістю, ніж попередня. 
21 жовтня 1944 р. в Кривеньке прибула група енкаве-
дистів з метою виселення сімей членів ОУН, учасників 
УПА. На ворожу групу напала місцева боївка ОУН і 
вигнала їх з села. На другий день розправи з непо-
кірним селом була здійснена каральна експедиція, під 
час якої було вбито десять ні в чому не винних людей, 
віком від 60 до 80 років. Спалено 62 будинки з гос-
подарськими будівлями. Серед розстріляних п’ятеро 
осіб були членами сімей червоноармійців. Це 65-літ-
ній В.Капустяник з 60-річною дружиною, І.Паламар, 
І.Остапчук, А.Савуляк, П.Кійовський.

Найбільшою втратою була загибель людей. У рядах 
УПА, СКВ з Кривенького загинуло 40 хлопців. 1941 
р. в Чортківській та Уманській тюрмах були закато-
вані О.Бережанський, М.Мотика, І.Третяк, Б.Капій, 
З.Федьків, Б.Шмата. В українській дивізії «Галичина» 

загинули Я.Рогатинський, С.Гута, С.Марак, М.Шмата, 
В.Шмата, С.Шмата. 66 осіб загинуло на фронтах Дру-
гої світової війни. Такою є втрата невеликого села. 

Ті ж, що боролись за незалежність України і не за-
гинули, були покарані ув’язненням, перебуваючи пев-
ний строк в більшовицьких концтаборах. Це зв’язкові 
ОУН Ганна Гладка, Ганна Музика, Марія Ластівка, 
Ганна Мотика, Ганна Турчинська, Стефанія Недо-
стойна; Ганна Мушій – симпатик ОУН, помічниця 
підпілля ОУН, Богдан Решетило – учасник національ-
но-визвольної боротьби, сестри Люжбіна і Віра Крі-
лики – зв’язкові ОУН та інші. Трагічно загинули Ліда 
Остапчук, студентка ІІ курсу Львівського медінституту. 
Після загибелі брата Степана, що був в УПА, арешту 
батька її матір з молодшим братом Юрком вивезли в 
Сибір, Ліда старалася не показуватися вдома. Але мрія 
відвідати своє рідне село не покидала Лідію. І коли 
священик о. Іван Брикович запросив її на Великодні 
свята, вона погодилася. Хоч як непомітно вона приїха-
ла у село, хтось із сільських сексотів доказав гарнізон-
никам, її арештували. По дорозі до Пробіжни її зґвал-
тували і замучили. Щоб якось виправдати свій вчинок, 
знівечене тіло Ліди виставили під стіною міліції, щоб 
всі подивилися на бандерівку, яка ніби, за легендою, 
очолювала боївку СБ і вчиняла страшні звірства в се-
лах району. З оунівським підпіллям була зв’язана лише 
тим, що через довірених осіб передавала зі Львова ме-
дикаменти. Але цього було досить, щоб по-звірськи 
розправитись з Лідою.

Комуно-більшовицька влада розправлялась не тіль-
ки з безпосередніми учасниками борців за незалеж-
ність, а й з їхніми сім`ями. Так, з Кривенького в Си-
бір були депортовані соціально-небезпечні сім`ї Павла 
Миколаєвича, Корнила Паламара, Теклі Пилипи, Те-
клі Недостойної, Ганни Стойко, Марії Миколаєвич, 
Теклі Музики, Йосипа Вороха, Марії Шмати, Макси-
ма Капустяника, Івана Мушія, Теклі Семчишин, Луки 
Кузя, Павла Осідака, Ганни Остапчук, Осипи Довбен-
ки, Осипи Данчук, Дем’яна Хвали, Теклі Пазюк, Теклі 
Мотики – всього 22 родини.

Сучасним молодим людям слід задуматись: хто вони, 
ці борці; чому і за що в розквіті свого життя пішли з 
нього; що керувало ними? Яку силу духу треба було 
мати, щоб в нестатках, бідності та злиднях, в часи різ-
них окупаційних режимів піднятись до таких висот 
національної гідності! І спитаймо себе: а що я роблю 
тепер як син (донька) свого народу, щоб розбудувати 
Українську державу, захистити її від ворога? 

Ми повинні бути гідними пам`яті тих, хто жив, бо-
ровся і віддав своє життя за кращу долю свого народу, 
за волю України.

Дорогою ціною далась нам сьогоднішня самостій-
ність України, безкровно вона нам не дісталась. 

Я зупинився тільки на окремих епізодах із життя, 
боротьби і поневірянь якого зазнало населення мого 
невеликого села Кривенького від різних окупантів. 
Справою честі кожного з нас повинно бути збирання 
фактичного матеріалу про цих мужніх людей-патріотів, 
про їх життя, працю, подвиги. Зараз трудно це робити, 
адже залишилось все менше свідків тих трагічних років 
боротьби за свободу України. 

Для відображення повноти наших втрат слід відно-
вити в пам`яті імена і тих патріотів, що відмучились в 
більшовицьких концтаборах, вижили і повернулись, як 
і тих, що повернулись, але тюрма вкоротила їм життя 
і не дочекались того часу, за що боролись – за вільну 
самостійну Українську державу.

Це наша історія, забута і страшна, але наша. Ми і 
майбутні покоління повинні її знати. 

При сьогоднішніх незвичних катаклізмах, економіч-
них негараздах, при кремлівсько-путінській агресії ми 
повинні захищати довгождану самостійність України, 
бо в іншому разі ми її втратимо. Втратимо свою гід-
ність як нація.

Павло ШМАТА, 
с. Кривеньке

Забути не маємо права
У забуття все більше і більше відходять дні нашої боротьби за свою незалежність. Збігають роки 

і забирають з собою останні рештки тих, хто боровся проти озброєних до зубів ворогів України. На 
жаль, нині молоде покоління дуже мало знає свою історію, особливо про героїчну боротьбу своїх 
односельчан, що встали до нерівної борні і зложили свої голови за свою і нашу незалежність, за 
національну ідею. Змінились часи, змінилися і людські погляди на саме життя, на самопожертву 
в ім’я України. Багато молодих людей (та й не тільки молодих) відійшли від елементарних засад 
національного патріотизму.

Колись довелося читати, здається, в якомусь релігійному часописі, що «настануть часи, коли 
люди будуть любити тільки гроші й самих себе. Вони будуть зарозумілі, горді, наклепники, вони не 
шануватимуть батьків, будуть невдячні, безбожні, без природної любові. Вони будуть ставити розваги 
на першому місці від Бога. Люди будуть релігійними на вигляд, але заперечуватимуть її діяльність». 
Не хочеться вірити, але, напевно, такі часи настають. На жаль! Жадоба до наживи оволоділа навіть 
частиною, здавалось би, демократичних владних структур, не говорячи про малосвідомих громадян, 
що в гонитві до збагачення ідуть на все і навіть на зраду національних інтересів. Для них важливо 
одне – нажива! Усе це шкодить проблемі в побудові Української незалежної держави. Для цього 
слід об`єднатися і боротися в ім`я українців, в ім`я свого народу. Не повторювати помилок, що мали 
місце в минулому, під час боротьби за незалежність. То ж до розуму, брати! До праці, що звеличить 
і вирве нас, як писав Франко, з неволі!

Присвята
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День села

Розлога, вкрита килимом-травою га-
лявина, що побіля сільського клубу, 
прикрасилася-причепурилася барвами 
вкраїнської символіки, а також уповні 
заяскравіла розмаїттям вишиванок, у 
яких дефілювали сільчани, серед них 
– почесні гості: Білобожницький сіль-
ський голова Ярослав Греськів, благо-
дійник і приватний підприємець Ігор 
Білас. 

Господнє благословення та по-
батьківськи напутні слова линули з уст 
священнослужителя храму села о. Ми-
рослава Ткачука, щирі вітання та по-
бажання – від шанованих гостей. 

Щемністю, яка викликала чи не у 
кожного сльозу на вічі, в святковість 
влилося театралізоване пошанування 
(у виконанні Наталії Чомко – завід-
увачки клубу й уродженця села – Ва-
силя Капустинського) односельців 

– учасників бойових дій на сході Укра-
їни: Віталія Федорківа, Володимира 
Плавуцького, Ігоря Гнатишина, Во-
лодимира Олексюка і Володимира За-
харевича; хвилиною мовчання уклінно 
вшанували присутні пам’ять загиблих 
героїв-захисників України.  

Юні митці (школярі та дошкільня-
та) представили свої неабиякі таланти 
у різних жанрах святкової програми: 
поетична й пісенна патріотика пере-
пліталася фрагментами свідчень історії 
нашої держави, запальні та жартівливі 
танці множили позитив; навзаєм гля-
дацька аудиторія обдаровувала артис-
тів щирими оплесками.  З-поміж усіх 
моментів розваги зворушливістю ви-
окремилося вітання, що засилалося сі-
мейним парам, які того дня відзначали 
ще й чудові ювілеї (золотий і срібний) 
свого подружнього життя. 

Господині Білого Потока пригощали 
нарід різноманітними дбайливо при-
готовленими стравами української кух-
ні – смачнючим борщем, запашними 
пампушками, печеною на вогні карто-
плею та ще усякими смаколиками. 

Гумористична інсценівка, в якій 
були висвітлені кумедні ситуації з жит-
тя сільчанок-кумась: їхні «бізнесові» 
справи й усякі оказії буднів, що зачасту 
виплескуються в сьогоденні, – визна-
чилася жартівливою родзинкою свят-
кового дійства.   

Врочистості, мабуть, не були б такими 
яскравими, якби не вагома допомога, 
як фінансова, так і вирішення органі-
заційних питань, добродіїв – приватно-
го підприємця Ігоря Біласа, відомого у 
нашому краї мецената, славного аграрія 
Василя Градового та очільника громади 
Ярослава Греськіва.  

Записала Тетяна ЛЯКУШ 

(За оповіддю Наталії Чомко, 
завідувачки клубу 

с. Білий Потік) 

Відгомін свята

Тут – край мій, моя родина, 
наша славна Україна!

Саме під таким утвердженням щедро оповите вічнозеленими лісами та 
неосяжними ланами мальовниче село Білий Потік на славу відзначило День 
Незалежності України, з яким цьогоріч, а саме – 28 серпня, у вінець велич-
ності співзвучно пов’язалося й святкування Дня села.

Воєнна тематика проходила черво-
ною ниткою крізь увесь сценарій дій-
ства – пісні про героїку наших днів у 
виконанні місцевих талановитих вико-
навців Ольги Турчак, Наталії Цимбали 
в супроводі сільського хору, прочита-
ні пристрасно дитячі вірші з присвя-
тою воїнам АТО, від яких наверталися 
сльози. До глибини душі вразила не по 
дитячому зріла авторська поезія юної 
талановитої поетеси з Чорнокінецької 
Волі Олі Огоренко. Вся історія цьо-
го славного села, трагічна й героїчна, 
вмістилася у рядки вірша-присвяти 
«Колиндяни мої, Колиндяни», прочи-
тані зі сцени гостею свята, вчителькою  
української мови з Козови, поетесою, 
уродженкою Колиндян Леонією Бідяк-
Білою. 

Під бурхливі овації присутніх підні-
малися на сцену мужні воїни (всього їх 
від шести сіл Колиндянської громади 
пройшло крізь горнило неоголошеної 
війни двадцять двоє), яких привіта-
ло запашним короваєм і духмяними 
осінніми квітами місцеве керівництво. 
Від їхнього імені слово мав військовий 

журналіст, поет, кореспондент газети 
«Прикордонник України», що постій-
но перебуває на передньому рубежі, 
майор Володимир Патола, котрий сер-
дечно подякував своїм односельцям за 
підтримку воїнів-побратимів – мораль-
ну і матеріальну, яка допомагає бити 
москаля, прочитавши на цю тематику 
власну поезію.

Та були й більш райдужні нотки у 
святкуванні іменин села – вірші, пісні 
на патріотичну тематику, народні і су-
часні танці у виконанні сільчан, шко-
лярів, вихованців місцевого дитсадка та 
юних запрошених талантів з Чорткова 
– діток з танцювально-акробатичного 
клубу «ЛюКаРа» (керівник – Катери-
на Гургач). Усім до вподоби припали 
дотепні сценки на народно-побуто-
ву тематику на кшталт як Коніндяни 
Колиндянами стали. А у фіналі однієї 
з них головному спонсору свята – ди-
ректору ПАП «Нічлава» Володимиру 
Заліщуку вручили породистого когута 
– як подарунок до Дня підприємця. 

Влаштували організатори свята й 
«парад візочків», що їх повагом про-

котили молоді мами і татусі, в 
яких цьогоріч народилися не-
мовлята. Вшанували подарун-
ками і оплесками й поважного 
віку сільчан – ювілярів, котрі 
цьогоріч відзначають золоті ве-
сілля, і тих, хто справив куди 
вагомішу знаменну дату свого 
подружнього життя.  Частували 
усіх охочих  «із сиром пирога-
ми», українським борщем та на-
ливкою місцеві господині.

Сільчан  зі святом вітали зі 
сцени на правах господаря Ко-
линдянський сільський голова 
Роман Клапків, депутат облас-
ної ради Володимир Заліщук, 
дещо припізнившись з урочис-

тих ювілейних заходів на горі Лисоня,  
знайшов можливість прибути на свято, 
мовивши вітальне слово, народний де-
путат України 
Олег Барна. 

Слід сказати, 
прекрасна аура 
панувала у міс-
ці проведення 
святкувань, що 
були влашто-
вані на галяви-
ні над ставом, 
лиш дещо при-
гнічували вра-
ження руїни  
«доморощено-
го Чорнобиля» 
– місцевого 
КДК – колись 
гіганта ще со-
юзної харчової 
промисловості. 

Дасть Бог, можливо, колись і до нього 
дійдуть руки.

Коли вже стемніло, настав час іме-
нитих артистів. Того теплого осіннього 
вечора сценічну майстерність колин-
дянцям дарували молоді співачки з 
Чорткова Лілія Височанська та Ольга 
Половчук, талановитий тернопіль-
ський хірург і не менш талановитий 
співак Юрій Футуйма, часті гості фес-
тин на Чортківщині – Василь та Ірина 
Хлистуни з Тернополя, як завше, си-

пав неперевершеним гумором Гриць 
Драпак. Неймовірного драйву задав 
народно-аматорський фольк-гурт «На-
стасівські музики», де одним із солістів 
є уродженець Колиндян Павло Шкляр. 
На повну котушку працювали торгові 
точки, різні атракціони, каруселі,  тож 
кожен міг відпочити на цьому святі 
села і тілом, і духом. Шкода лишень, 
що не може сьогодні бути спокійно 
й розмірено на душі, допоки на сході 
країни триває ненависна війна…

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

На Колиндянських фестинах, 
або як Райгород славив своїх Героїв

Першої неділі вересня велелюдне свято відбулося у Колиндянах, чи як у давнину за переказами їх називали 
Райгород. І в попередні роки, якщо не рахувати воєнних, колиндянці влаштовували День села, однак у якості 
центральної садиби громади, до того ж з присвятою 25-й річниці Незалежності України, воно проводилося вперше.
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Незвичайне свято

Це стало можливим завдяки залучен-
ню величезної суми коштів – 1 млн. 
грн. – з Державного фонду регіональ-
ного розвитку та співфінансування з 
районного бюджету (119 тис. грн.). А 
ще 100 тис. виділила міська рада, плюс 

таку ж суму обіцяє виділити до кінця 
року на закінчення ремонтних робіт. 
Близько року тривали ремонтні роботи  
– повністю замінено дах і з двох сто-
рін відновлено фасад, замінено вікна і 
двері на металопластикові, проведено 

ремонт усіх чотирьох  спортивних залів 
із заміною підлоги, туалетів, душових, 
роздягалень, тренерських кімнат тощо.

На свято Першодзвоника завітало 
чимало почесних гостей, серед яких 
були священнослужителі Володимир 

Заболотний і Михаїл Левкович, котрі 
провели молебень та освятили віднов-
лене приміщення, голова райдержад-
міністрації Михайло Сташків, голова 
районної ради Віктор Шепета, міський 
голова Володимир Шматько, депутати 
обласної ради, відомі аграрії нашого 
краю Василь Градовий, Василь Ви-
слоцький, підприємці Василь Батрин, 
Ігор Герчак та ін., котрі тепло вітали 
спортивне майбутнє країни, що ви-
шикувалось у шеренгу в спортивному 
залі. Керівники району М.Сташків та 
В.Шепета подарували дітям футбольні 
м’ячі, а очільник міста В.Шматько по-
відав усім приємну звістку, що завдяки 

коштам з міського бюджету одразу три 
команди Чортківської ДЮСШ  – з во-
лейболу (дівчата), футболу та баскетбо-
лу (хлопці) уперше в її історії візьмуть 
участь у чемпіонаті України. Цю нови-
ну зустріли бурхливими оваціями.

Особливої святковості заходу додав 
духовний спів  хору «Благовіст» церкви 
Непорочного Зачаття Пречистої Діви 
Марії (керівник – Володимир Корчак), 
в якому, до речі, одним із солістів є й 
директор ДЮСШ Василь Градовий, 
карколомними акробатичними «Дики-
ми танцями» запалив присутніх клуб 

естрадно-спортив-
ного танцю «Ната-
лі» (керівник – На-
талія Гребенюк). 
По особливому і 
доволі незвично 
сприймався Першо-
дзвоник «у шортах 
і майках», який, 
сподіваємось, стане 
традиційним, право 
надати який пору-
чили юному баскет-
болісту, одинадцяти-
класнику-гімназисту 
Едуарду Іжуку, ко-
трий на рівень свого 
двометрового зросту  
підняв тендітну Ма-
рійку Березуцьку з 
відділення легкої ат-
летики, що покликав 
майбутніх олімпійців 
до нових спортив-
них звершень. На-
останок очільник 
закладу В.Градовий 
щиро дякував голові 

облдержадміністрації С.Барні, народно-
му депутату О.Барні, керівникам району 
та міста, депутатам районної і міської 
ради та усім, хто долучився до того, щоб 
Першодзвоник став справжнім святом. 
Адже маючи таку прекрасну базу, не за-
баряться й результати, і запросив усіх на 
п’ятдесятиріччя спортшколи, яке свят-
куватиметься у грудні ц. р. До тих пір 
повністю буде завершено ремонт, та й 
іменитих гостей, – а серед випускників 
школи є навіть олімпійські чемпіони та 
світові призери – прибуде куди більше.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У серпні-вересні 1916 року Галичину 
сколихнула одна з найбільших бойових 
операцій в історії Українського січово-
го стрілецтва, що увійшла в історію Ле-
гіону УСС під назвою «Кривавий тан». 
Легіон УСС став виразником і оборон-
цем прав та сподівань свого народу, 

захисником рідного краю, а Лисоня – 
величним символом боротьби за волю 
України.

Ще за кілька кілометрів до гори 
Лисоні усі побачили величний хрест, 
який став символом історичних подій 
1916 року. 

Піднявшись на гору Лисоню, кож-
ний з цікавістю і гордістю вчитувався 
у прізвища січових стрільців, які вкар-
бувалися у граніт. Вони – українські 
герої, бо довели свою вірність Україні 
ціною власного життя. 

На гору піднімалися люди, несли 

жовто-сині та червоно-чорні прапори, 
лунали пісні січових стрільців, в очах у 
кожного була гордість за свій народ, за 
бажання мати власну державу.

Студенти спілкувалися з вояками 
УПА, бійцями АТО, але особливою 
була зустріч з донькою січового стріль-
ця Максима Островського – Надією 
Максимівною Островською-Яремою та 
її синами. А ще із захопленням спосте-
рігали сцени відтворення фрагментів 
битви.

Представники духовенства Терно-
пільщини освятили капличку, зведену і 
розписану нашими земляками, яка чу-
дово вписалася у мілітарний комплекс 
на горі Лисоні..

Сюди йшли на поклін сивочолі і юні, 
сюди вестимуть дітей, онуків ті, хто 
став учасником відзначення сторіччя 
бою на Лисоні, бо це місце освячене 
кров’ю і любов’ю січових стрільців, бо 
у них вчаться наступні покоління лю-
бити і захищати нашу Україну.

Спіть, хлопці, спіть,
Про кращу долю-волю сніть,
Про долю-волю Вітчизни,
Чи можуть бути кращі сни…

(Богдан Лепкий)
Студенти коледжу вдячні директору 

Роману Івановичу Пахолку за сприян-
ня в організації поїздки, щасливі, бо 
розумом і серцем відчули незламність 
духу січових стрільців, вкотре переко-
налися: боротьба за незалежність Укра-
їни – справа честі для кожного з нас.

Оксана СТЕПАНЮК, 
заступник директора з виховної 

роботи Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу 

імені О.Барвінського 

Знати історію свого народу –
святий обов’язок громадянина України

Глибоке розуміння святого обов’язку кожного громадянина України – знати  історію свого народу – покликало 
студентів Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського на Бережанщину, де 
100 років тому відбулася битва на горі Лисоні.  

Перший дзвоник у «майці і шортах»
Свято Першодзвоника у Чортківській районній комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі по праву увійде 

в його багату і славну спортивними звитягами історію, адже відбулося уперше (!) за п’ятдесятирічне існування 
школи. А ще тим, що проходило воно у капітально відремонтованому приміщенні, яке мов фенікс з попелу заново 
відродилося на радість усім юним прихильникам здорового способу життя.



УТ-1 
06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
09.00 Пляжний футбол. 
Вiдбiрковий турнiр до 
фiнальної частини 
чемпiонату свiту. Фiнал 
09.50 Нацiональний 
вiдбiр до дитячого 
пiсенного конкурсу 
Євробачення-2016 
12.30 Перша шпальта 
13.00, 21.00 Новини 
13.40 Школа Мерi 
Поппiнс 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.50 Фольк-music 
15.40 Яскравi моменти 
Рiо-2016 
16.00 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. Легка 
атлетика. Настiльний 
тенiс 
19.30 Студiя. 
Паралiмпiада 2016 
20.40 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Пауерлiфтинг 
21.30 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Фехтування. Настiльний 
тенiс. Плавання. Легка 
атлетика 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 11.00, 12.20 
«Мiняю жiнку - 6» 
14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.30, 00.00 «Чистоnews 
2016» 
21.00 Т/с «Свати - 6» 
22.00 «Грошi» 
00.20 Х/ф «Вiкiнги - 2» 
(18+) 

ІНТЕР
06.10 Док.проект «Склад 
злочину» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25, 21.00 Т/с 
«Райськi яблучка. Життя 
триває» 
13.20 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
16.10 «Чекай на мене. 
Україна» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Секта» 

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 «Храми Подiлля» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 Д/ф «Кам’янець-
Подiльський» 
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 «Музеями 
Тернопiлля» 
20.00 «Золота провiнцiя» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
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 «Справжня цiна» 
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15 вересня. Тривалість дня – 12.37. Схід – 6.34. Захід – 19.11

13 вересня, вівторок 14 вересня, середа 15 вересня, 12 вересня, понеділок
УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
21.00 Новини 
06.20 7 чудес України 
06.50, 07.50, 08.20 
Смакота 
07.25 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Плавання. Легка 
атлетика 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.30 Казки Лiрника 
Сашка 
13.40 Хто в домi господар? 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Яскравi моменти 
Рiо-2016 
15.00 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Фехтування. Параканое 
19.30 Студiя. 
Паралiмпiада 2016 
20.40 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Пауерлiфтинг 
21.30, 22.45 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Фехтування. Плавання. 
Легка атлетика 
22.40 Мегалот 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 11.00, 12.20 
«Мiняю жiнку - 6» 
14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.10 Т/с «Уламки щастя» 
20.30 «Чистоnews 2016» 
21.00 Т/с «Свати - 6» 
22.00 «Повернiть менi 
красу 2» 

ІНТЕР
06.05, 11.15, 12.25, 
05.15 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя триває» 
13.30, 14.20 «Судовi 
справи» 
14.45 «Сiмейний суд» 
15.30 «Давай 
одружимося» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.50 Т/с «Немила» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Як це?» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
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» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Зроблено в 
Європi» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.20 «Чудесний канал» 
18.45 «Гра долi» 
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» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 «Євромакс» 
08.30 «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Екологiчно 
чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 

12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.40 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Упiймати буревiй» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 «Формула 
здоров’я» 
22.40 Х/ф «Останнє 
бажання» 16+ 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 16.55 Т/с «1942» 
16+ 
11.50, 13.20 Х/ф 
«Полiцейський з Беверлi 
Гiллз» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.30, 16.20, 21.40 Т/с 
«Пес» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
22.30 Х/ф «Полiцейський 
з Беверлi Гiллз-2» 
00.45 Т/с «Комiсар 
Рекс» 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.50 «Все буде 
смачно!» 
10.45, 18.30 «За живе!» 
12.00 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 
«МастерШеф - 6» 
00.05 Т/с «Коли ми 
вдома» 
00.55 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.10, 18.00 Абзац 
06.10, 07.25 Kids Time 
06.12 М/с 
«Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.27 Т/с «Вiсiмдесятi» 
16+ 
10.30 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.20 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Хто зверху - 5 
20.55 Київ 
вдень i вночi 
22.05 Хто зверху 
00.05 Х/ф «Кров 
i шоколад» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 10.50, 05.10 
Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.50 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 03.50 Зiрковий 
шлях 
11.50 Т/с 
«Лжесвiдок» 
13.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 16+ 
18.00, 04.10 Т/с 
«Спiвачка» 12+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Х/ф «Ця жiнка до 
мене» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Нью-
Йорк 2 сезон» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.35, 11.10, 01.50 
«Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Загубленi 
свiти. Вiкiнги» 
10.15 Д/п 
«Загубленi свiти. 
Джекiл та Хайд» 
12.40 «Вiдеобiмба» 
13.45, 23.55 Х/ф 
«Триленiум» 
15.40, 22.00 Т/с 
«Перевiзник 2» (16+) 
16.40 Х/ф «Дракано» 
19.20 «Люстратор 7,62» 
(16+) 
20.00 Х/ф «Акула-
вбивця» (16+)

УТ-1 
07.00, 08.00, 13.00, 21.00 
Новини 
07.25 На слуху 
07.50, 08.20 Смакота 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Плавання. Легка 
атлетика. Фехтування 
12.15 Т/с «Таксi» 
13.40 Як це? 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Яскравi моменти 
Рiо-2016 
15.00 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Фехтування. Параканое 
19.30 Студiя. 
Паралiмпiада 2016 
20.40 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Пауерлiфтинг 
21.30 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Плавання. Легка 
атлетика 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 11.00 «Мiняю жiнку - 6» 
12.20 «Мiняю жiнку - 7» 
14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.10, 02.55 Т/с «Уламки 
щастя» 
20.30, 00.45 «Чистоnews 
2016» 
21.00 Т/с «Свати» 
22.00 «Свiт навиворiт - 7» 
23.00 «Право на владу 
2016» 

ІНТЕР
06.05, 11.15, 12.25, 
05.15 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя триває» 
13.30, 14.20 «Судовi 
справи» 
14.45 «Сiмейний суд» 
15.30 «Давай 
одружимося» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.45 «Подробицi» 
23.50 Т/с «Немила» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00, 18.20 «Чудесний 
канал» 
10.26, 11.13, 15.13, 18.13, 
19.26, 22.26 Погода. 
Анонси 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
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 «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» 
17.40 Реклама. Анонси 
17.45 Соцiальна реклама 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.45 «Гра долi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя 
нескорених» 
21.45 «Думки вголос» 
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 «Формула здоров’я» 
08.30 «Невiдома Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Екологiчно 
чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.40 «Сад, город, 
квiтник» 

09.45 «Сад, город, 
квiтник» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.10, 01.00 Х/ф «Сара 
Бернар» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 «Екологiчно чисте 
життя» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Останнiй 
круїз» 16+ 

ICTV
05.45 Служба розшуку 
дiтей 
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
09.55 Зiрка YouTube 
11.50 Без гальм 
12.30, 13.20 Дивитись усiм! 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.20 Х/ф «Супер 
8» 16+ 
16.40 Х/ф «Макс Пейн» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж 
правда 
21.40 Т/с «Пес» 16+ 
22.30 Свобода слова 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Все буде 
смачно!» 
10.40, 18.30 «За живе!» 
11.50 Х/ф «Здрастуйте 
Вам!» 
14.00, 01.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.35 «Хата на 
тата» 
00.35 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.05, 18.00 Абзац 
06.00, 08.50 Kids Time 
06.02 М/с 
«Пiнгвiни Мадагаскару» 
08.52 М/ф 
«Три богатирi та 
Шамаханська цариця» 16+ 
10.20 М/ф «Шрек» 
12.15 М/ф «Шрек 2» 
14.05 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Ревiзор 
22.00 Страстi за 
ревiзором 
01.00 Х/ф «П’ята 
хвиля» 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00 Подiї 
09.15, 03.00 Зiрковий 
шлях 
10.50 Реальна мiстика 
11.50 Х/ф «Волошки для 
Василини» 
13.45, 15.30 Т/с «Пiдмiна 
за мить» 16+ 
18.00, 04.10 Т/с 
«Спiвачка» 12+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Х/ф «Фото на 
недобру пам’ять» 12+ 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Потрошителi» 18+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.30, 09.30 «Нове 
Шалене вiдео по-
українськи» 
07.00, 08.25 «Top Gear» 
08.05, 19.00 «ДжеДАI» 
10.25 «Облом.UA.» 
11.00 «Реал-Бодрит» 
12.00 «Українськi 
сенсацiї» 
13.00 Д/п «Дембель» 
14.00 «Люстратор 7,62» 
14.55 «Люстратор. 
Спецпроект» 
15.50 «Секретнi 
матерiали» 
18.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком 
таємно» 
20.00 Х/ф «Осине гнiздо» 
(16+) 
22.00 Т/с «Перевiзник 2» (16+) 
23.00 Х/ф «В тилу 
ворога» (16+) 
01.05 Х/ф «Темна 
сила» (16+) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
21.00 Новини 
06.05, 07.05, 08.05 Ера 
бiзнесу 
06.15, 07.15 АгроЕра 
06.25 7 чудес України 
06.50, 07.50, 08.20 
Смакота 
07.30, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Плавання. Легка 
атлетика. Настiльний 
тенiс 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.30 РЕ:ФОРМА 
13.30 Казки Лiрника 
Сашка 
13.40 Школа Мерi 
Поппiнс 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.50 Д/ф «Давид 
Черкаський. Людина-
джаз» 
15.40 Яскравi моменти 
Рiо-2016 
16.00 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. Легка 
атлетика 
19.30 Студiя. 
Паралiмпiада 2016 
20.40 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Фехтування 
21.30 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Фехтування. Плавання. 
Легка атлетика 
23.00 Пiдсумки 
23.15 Золотий гусак 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 11.00, 12.20 
«Мiняю жiнку - 6» 
14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.10 Т/с «Уламки 
щастя» 
20.30, 00.00 «Чистоnews 
2016» 
21.00 Т/с «Свати - 6» 
22.00 «Життя без 
обману» 
00.20 Х/ф «Вiкiнги - 2» 
(18+) 

ІНТЕР
06.05, 11.15, 12.25, 05.15 
«Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя триває» 
13.30, 14.20 «Судовi 
справи» 
14.45 «Сiмейний суд» 
15.30 «Давай 
одружимося» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.45 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Секта» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Золота провiнцiя» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
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» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
14.00 «Почерк долi» 
14.30 «Iконостас любовi» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Як це?» 
17.30 «Просто неба» 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.20 «Чудесний канал» 
18.45 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
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 «Сiльський календар» 
08.05 «Сад, город, квiтник» 
08.30 «Невiдома Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Екологiчно 
чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 ПОЗА 
ПРОСТОРОМ I ЧАСОМ 
12.40 «Сучасна 
медицина i здоров’я» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Iнтенсивна 
терапiя» 16+ 
17.30 «Право на успiх» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 «Євромакс» 
21.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Бруд» 18+ 

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, 16.55 Т/с «1942» 16+ 
11.50, 13.20, 01.45 Х/ф 
«Ключ саламандри» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.30, 16.20, 21.40 Т/с 
«Пес» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
22.30 Х/ф «Полiцейський 
з Беверлi Гiллз» 
00.45 Т/с «Комiсар Рекс» 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде добре!» 
08.40 «Все буде смачно!» 
09.40, 18.30 «За живе!» 
10.55 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 
«МастерШеф - 6» 
23.30 Т/с «Коли ми 
вдома» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.05, 18.00 Абзац 
06.02 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.22 Т/с «Молодята» 
10.25 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.20 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Половинки 
20.55 Київ вдень i вночi 
22.05 Любов на 
виживання 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 10.50 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.50 Х/ф «Фото на 
недобру пам’ять» 12+ 
13.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 16+ 
18.00, 04.10 Т/с 
«Спiвачка» 12+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЕФА 
«Динамо» - «Наполi» 
23.50 Подiї дня 
00.10 Т/с «C.S.I.: Нью-
Йорк 2 сезон» 16+ 

2+2
07.35, 11.10, 01.50 
«Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 23.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 23.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Загубленi 
свiти. Великi будiвлi 
Генрiха Восьмого» 
10.15 Д/п 
«Загубленi свiти. 
Iрод Великий» 
12.40 «Вiдеобiмба» 
13.25 Т/с «Мушкетери 2» 
(16+) 
15.35, 22.00 Т/с 
«Перевiзник 2» (16+) 
16.35 Х/ф «Повний газ» 
(16+) 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00 Х/ф 
«Дракано» 
23.55 Х/ф «Триленiум» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
21.00, 05.35 Новини 
06.20 7 чудес України 
07.25 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Плавання. Легка 
атлетика 
11.35 РЕ:ФОРМА 
12.15 Т/с «Таксi» 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.35 Вiра. Надiя. Любов 
15.30 Яскравi моменти 
Рiо-2016 
15.55 Волейбол. 
Вiдбiрковий матч до 
чемпiонату Європи 2017 
року серед жiнок. Австрiя 
- Україна 
17.50 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри 
19.30 Студiя. 
Паралiмпiада 2016 
21.30 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Футбол. Фехтування. 
Плавання. Легка 
атлетика. Голбол 

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, 11.00, 12.20 
«Мiняю жiнку - 7» 
14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.10 Т/с «Уламки 
щастя» 
20.15 «Розсмiши комiка. 
Дiти» 
22.00 «Свiтське життя» 
23.00 Х/ф «Iмла» 

ІНТЕР
06.05, 11.15, 12.25 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Райськi 
яблучка. Життя триває» 
13.30, 14.20 «Судовi 
справи» 
14.45 «Сiмейний суд» 
15.30 «Давай 
одружимося» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.25 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Дев’ять ознак 
зради» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00, 18.20 «Чудесний 
канал» 
10.35 «Cад. Город. 
Квiтник» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
11.30 «Армiя 
нескорених» 
14.00 «Що робити?» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Актуальне 
iнтерв’ю» 
17.35 «7 чудес України» 
18.45 «Гра долi» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00 Т/с «Панi покоївка» 
07.00, 16.00 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35, 13.00, 00.30, 02.30 
Музична програма «Гал-
клiп» 
08.30, 16.10 «Про нас» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 15.20 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
10.00, 12.00, 14.00, 16.40 
НАМ - 25 рокiв 
11.00 Дитяча година 
12.30, 17.00 «Погляд 
зблизька» 
14.40 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
14.50 ПОЗА 
ПРОСТОРОМ I ЧАСОМ 
18.00 ТЕЛЕМАРАФОН. 
НАМ - 25 рокiв 
01.00 Х/ф «Зiрковий час 
невдахи» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.55 Т/с «1942» 16+ 
11.50, 13.20 Х/ф 
«Полiцейський з Беверлi 
Гiллз-3» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.30, 16.20 Т/с «Пес» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25, 22.30 Дизель-шоу 
23.30 Х/ф «Метод Хiтча» 
16+ 

СТБ
05.30 «Зiркове життя» 
07.30 Х/ф «Я тебе 
кохаю» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.25 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.45 
«Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-9» 
01.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.40, 18.00 Абзац 
05.40, 06.55 Kids Time 
05.42 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
06.57 Т/с «Вiсiмдесятi» 
16+ 
10.00, 22.50 Половинки 
12.00, 21.40 Київ вдень 
i вночi 
15.15 Супермодель по-
українськи 
19.00 Супермодель по-
українськи 3 
00.50 Суперiнтуїцiя 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 10.50 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.50 Х/ф «Пiзнє 
кохання» 
13.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 16+ 
18.00 Т/с «Спiвачка» 12+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Х/ф «Нiчна фiалка» 16+ 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Нью-
Йорк 3 сезон» 16+ 

2+2
06.35 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.35, 11.10, 01.20 
«Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Загубленi 
свiти. Загублений свiт 
«хеттiв»» 
10.15 Д/п «Загубленi 
свiти. Загублене мiсто 
Афродiти» 
12.40 «Вiдеобiмба» 
13.50 Х/ф «Триленiум» 
15.45 Т/с «Перевiзник 2» 
(16+) 
16.45 Х/ф «Чорна буря» 
(16+) 
19.20 Х/ф «Придорожнiй 
заклад» (16+) 
21.35 Х/ф «Найманий 
вбивця» (16+) 
23.25 Х/ф «Абсолютний 
страх» (18+) 

УТ-1 
06.00 Пiдсумки 
06.20 У просторi буття 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.15 Шеф-кухар країни 
07.55 Золотий гусак 
08.15 Смакота 
08.40 Свiт on line 
09.00 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Голбол. Плавання. Легка 
атлетика 
12.00 Як це? 
12.30 Хто в домi господар? 
12.50 Хочу бути 
13.30 Казки Лiрника 
Сашка 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Яскравi моменти 
Рiо-2016 
14.50, 19.30 Студiя. 
Паралiмпiада 2016 
15.55 Волейбол. 
Вiдбiрковий матч до 
чемпiонату Європи 2017 
року серед жiнок. Латвiя 
- Україна 
17.40 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Настiльний тенiс 
21.00 Новини 
21.30, 22.50 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Волейбол сидячи 
(жiн.) Настiльний тенiс. 
Футбол. Плавання. Легка 
атлетика 
22.45 Мегалот 

1+1
06.00 «Шiсть кадрiв» 
06.45 «Грошi» 
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
10.00 «Маша i ведмiдь» 
10.45, 19.30 ТСН
11.30 «Свiтське життя» 
12.30 Х/ф «Героїня свого 
роману» (16+) 
14.25, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» Юрмала 
16.35 «Розсмiши комiка. Дiти» 
18.30 «Розсмiши комiка 2016» 
20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
23.20 Х/ф «Жартiвнi 
заручини» (16+) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
06.40 Х/ф «Чарiвний 
голос Джельсомiно» 
09.15 Док.проект 
«Володимир Басов. Бiгун 
на довгi дистанцiї» 
10.15 Х/ф «Пригоди 
Електронiка» 
14.20 Х/ф «Пiти, щоб 
залишитися» 
16.15 Т/с «Генеральська 
невiстка» 
20.30 Великий бокс. 
Олександр Усик - 
Кшиштоф Гловацьки 

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 «Arte, viva!» 
15.30 «Азбука ремесел» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Гра долi» 
17.15 «Азбука смаку» 
17.30 Д/ф «I свiй шлях 
широкий» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 Д/ф «Мiж Бугом i 
Богом» 
18.30 «Столицi свiту» 
18.55 Реклама. Анонси 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.00 «Спортивнi 
меридiани» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.15, 11.00 «Про нас» 
07.00 Європа у фокусi 
07.35 Х/ф «Тринадцять» 16+ 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00, 12.00, 14.30, 19.30, 
20.10 НАМ -25 
10.30 Блага звiстка з 
Рiком Реннером 
11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.30, 00.30 Х/ф «Дрiбка 
перцю» 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Свiтло в лiсi» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
21.00 Х/ф «Догвiлль» 16+ 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.20 Стоп-10 
08.20 Провокатор 
09.20 Бiльше нiж правда 
10.15 Секретний фронт 
11.15 Антизомбi 
12.15, 13.00 
Громадянська оборона 
12.45 Факти. День 
13.30 Iнсайдер 
14.25 Х/ф «Брехун, 
брехун» 16+ 
16.10 Х/ф «Метод Хiтча» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Поганi 
хлопцi» 16+ 
22.40 Х/ф «Поганi 
хлопцi-2» 18+ 

СТБ
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 Т/с «Коли ми 
вдома» 
13.20 «Зваженi та 
щасливi - 6» 
17.00 «Хата на тата» 
19.00 «Х-Фактор - 7» 
22.00 «Вiкна-Новини» 
22.30 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 09.00 Kids Time 
06.12 М/с «Губка Боб» 
07.05 Х/ф «Все 
включено: Канiкули в 
Грецiї» 
09.05 Хто зверху 
11.00 Ревiзор 
14.05 Страстi 
за ревiзором 
17.05 Любов на виживання 
19.00 М/ф «Шрек 3» 
21.00 М/ф «Шрек 
назавжди» 
22.50 Х/ф «Похмiлля у 
Вегасi» 16+ 
00.50 Х/ф «Європа» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зiрковий 
шлях 
09.20, 15.20 Т/с «Колiр 
черемшини» 
17.00, 19.40 Т/с 
«Свiй чужий син» 
21.40 Т/с «Пiзнє 
кохання» 
23.30 Реальна мiстика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
09.00 «Облом.UA» 
10.00 «Вайпаут» 
12.10 «Top Gear» 
14.20 Х/ф «Придорожнiй 
заклад» (16+) 
16.50 8 тур ЧУ з 
футболу. «Карпати» - 
«Чорноморець» 
19.20 8 тур ЧУ з футболу. 
«Днiпро» - «Зiрка» 
21.25 Х/ф «Посилка» (16+) 
23.15 Х/ф 
«Динокрок проти 
динозавра» (18+) 
01.00 Х/ф 
«Абсолютний страх» 
(18+) 

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
07.10 7 чудес України 
07.55 Золотий гусак 
08.15 Смакота 
08.40 Свiт on line 
09.00 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Футбол. Плавання. Легка 
атлетика 
12.50 Фольк-music 
14.00 Д/ф «Київська 
старовина. Свiт 
мистецтва. Дерево 
життя. Брати Кричевськi» 
15.00 Яскравi моменти 
Рiо-2016 
15.30, 17.40 ХV Лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри. 
Волейбол сидячи (чол.) 
15.55 Волейбол. 
Вiдбiрковий матч до 
чемпiонату Європи 2017 
року серед жiнок. Iталiя - 
Україна 
19.30 Студiя. 
Паралiмпiада 2016 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
22.40 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Паспортний сервiс 
23.20 Добрi справи 

1+1
07.00 «Українськi сенсацiї» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт - 7» 
12.05 «Життя без обману» 
13.30 «Повернiть менi 
красу 2» 
14.55 Т/с «Свати - 6» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Випадкових 
зустрiчей не буває» (16+) 
01.00 «Аргумент кино» 

ІНТЕР
06.20 «Подробицi» 
07.00 Великий бокс. 
Олександр Усик - 
Кшиштоф Гловацьки 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 «Навколо М» 
12.50 Т/с «Генеральська 
невiстка» 
16.50, 21.30 Т/с 
«Батькiвський iнстинкт» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Пiти, щоб 
залишитися» 
00.00 Х/ф «Любов на 
асфальтi» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «Спортивнi 
меридiани» 
11.30 «Азбука смаку» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 Д/ф «Мiж Бугом i 
Богом» 
17.30 «7 чудес України» 
18.00 «Театральнi 
зустрiчi» 
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 Д/ф «Василь 
Макух.Смолоскип» 

TV-4
06.00, 01.00 Х/ф 
«Тринадцять» 16+ 
07.30 «Сад, город, 
квiтник» 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 

09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Х/ф Дитяче 
кiно.»Свiтло в лiсi» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Формула 
здоров’я» 
15.30 «Право на успiх» 
16.00 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
16.20 «Слiдства. Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Європа у фокусi 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.10 Х/ф «Зiрковий час 
невдахи» 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.50 Провокатор 
08.50 Зiрка YouTube 
10.45 Дивитись усiм! 
11.45 Без гальм 
12.10, 13.00 Х/ф «Брехун, 
брехун» 16+ 
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «Серце i душi» 
16.10 Х/ф «Поганi 
хлопцi» 16+ 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Джi Ай Джо. 
Атака кобри» 16+ 
22.50 Х/ф «Джi Ай Джо. 
Атака кобри-2» 16+ 
00.55 Х/ф «Поганi 
хлопцi-2» 18+ 

СТБ
06.15 «ВусоЛапоХвiст» 
07.45, 10.50 «Х-Фактор - 7» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на 
Майданi» 
12.50 «МастерШеф - 6» 
19.00, 00.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.50 «Один за всiх» 
22.05 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.15, 09.05 Kids Time 
06.17 М/с «Кiт у чоботях» 
09.07 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
13.05 Х/ф «Похмiлля у 
Вегасi» 16+ 
15.05 М/ф «Шрек 3» 
17.00 М/ф «Шрек 
назавжди» 
18.50 Х/ф «Лара Крофт - 
розкрадачка гробниць» 
21.00 Х/ф «Лара Крофт - 
колиска життя» 16+ 
23.15 Х/ф «Мисливцi за 
скарбами» 

ТРК «УКРАїНА»
05.50, 19.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
06.50 Подiї 
07.30 Зiрковий шлях 
09.30 Т/с «Колiр 
черемшини» 
16.50, 20.00 Т/с 
«Лжесвiдок» 
21.45 Х/ф «Ця жiнка до мене» 
23.45 Реальна мiстика 

2+2
08.20 «Облом.UA» 
09.00 Бушидо 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
13.50 8 тур ЧУ з 
футболу. «Волинь» - 
«Олександрiя» 
16.00 «Роби бiзнес» 
16.55 Х/ф «Зрадник» (16+) 
19.20 8 тур ЧУ з футболу. 
«Динамо» - «Зоря» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 Х/ф «Глибинна 
бомба» (18+) 
01.00 Х/ф «Динокрок 
проти динозавра» (18+) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Все, що не робиться, все 

на краще. Є певні труднощі 
в особистому житті, зате 
вам гарантований успіх 
у роботі. Обсяг корисних 
знань і фінансів значно 
збільшиться. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Підуть у минуле старі 

образи та непорозуміння, 
а проблеми, що збиралися 

донедавна, поступово зна-
йдуть своє рішення. Ваші 
друзі запропонують прива-
бливі перспективні плани. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Зараз досить імовірні 
перемоги в кар’єрі та осо-
бистому житті. На вас чекає 
додатковий заробіток. 

 РАК (22.06-23.07)
Ваші плани та ідеї при-

несуть вам удачу, тільки не 

втрачайте рішучості та зі-
браності. Приваблива про-
позиція може надійти від 
вашого старого знайомого. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Сприятливий час для 

продуктивної роботи, пу-
блічних виступів і нових 
знайомств. Вам буде цікаво 
і легко в роботі. 

ДІВА (24.08-23.09)
На роботі будьте добро-

зичливіші та щедріші з коле-
гами. Бажання поділитися 
накопиченим професійним 
досвідом принесе вам чи-
малий прибуток. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Сформована ситуація буде 

здаватися нерозв’язаною до 
тих пір, поки ви не здога-
даєтеся поритися в пам’яті. 
Щось схоже вже мало місце, 
ви можете скористатися до-

свідом минулих днів. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Події будуть сприяти ва-
шому професійному росту і 
фінансовому успіху. Поста-
райтеся поменше уваги звер-
тати на критиків: швидке про-
сування кар’єрними сходами 
буде залежати тільки від вас.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Не бійтеся перешкод, які 

будуть виникати на вашому 

шляху, вони цілком пере-
борні. Головне, не панікува-
ти і не істерити. Вас можуть 
порадувати приємні звістки. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Цей тиждень може при-

нести визначеність з по-
дальшими планами у вашій 
кар’єрі. Ви можете впорати-
ся практично з усіма спра-
вами, не прикладаючи до 
цього особливих зусиль. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Вам вкрай важко буде 

зосередитися на поточних 
справах і приходити вчасно. 
Але все-таки це необхідно. 

РИБИ (20.02-20.03)
Поспіх і суєта не сприяє 

виконанню намічених пла-
нів, тому краще без них обі-
йтися. Виділіть час на побу-
дову планів на найближче 
майбутнє. 

13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф 
«Гарна жiнка» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 ПОЗА 
ПРОСТОРОМ I ЧАСОМ 
20.40 «Право на успiх» 
21.30 «Євромакс» 
22.35 Х/ф «Таємничий 
портал» 18+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 16.55 Т/с «1942» 16+ 
11.50, 13.20 Х/ф 
«Полiцейський 
з Беверлi Гiллз-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.30, 16.20, 21.40 Т/с 
«Пес» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. 
Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
22.25 Х/ф «Полiцейський 
з Беверлi Гiллз-3» 
00.40 Т/с «Комiсар Рекс» 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.00 «Все буде 
смачно!» 
10.50, 18.30 «За живе!» 
12.10 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «Зваженi та 
щасливi - 6» 
00.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.15, 18.00 Абзац 
06.15, 07.30 Kids Time 
06.17 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.32 Т/с «Вiсiмдесятi» 
16+ 
10.35 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.20 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00 Любов на 
виживання 
20.55 Київ вдень 
i вночi 
22.05 Суперiнтуїцiя 
00.00 Х/ф «Європа» 
16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 10.50 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.50 Т/с 
«Лжесвiдок» 
13.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» 16+ 
18.00 Т/с «Спiвачка» 12+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.50 Футбол. Лiга 
Європи УЕФА. 
«Коньяспор» - «Шахтар» 
00.00 Подiї дня 
00.15 Т/с «C.S.I.: Нью-
Йорк 3 сезон» 16+ 

2+2
07.35, 11.10, 01.50 
«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 «Загубленi 
свiти. Таємниче мiсце 
Алькапоне» 
10.15 Д/п «Загубленi 
свiти. Будiвництво 
«Титанiка»» 
12.40 «Вiдеобiмба» 
13.50, 23.55 Х/ф 
«Триленiум» 
15.45, 22.00 Т/с 
«Перевiзник 2» (16+) 
16.45 Х/ф «Акула-
вбивця» (16+) 
20.00 Х/ф «Чорна буря» 
(16+) 



№ 37 (8585), 9 вересня 2016 року

Різне10

У бойовому строю Розпорядження

До уваги автомобілістів

З метою належного забезпечення 
якості поліцейських послуг, реагуван-
ня на потреби територіальних громад, 
у зв’язку із значним ростом дорож-
ньо-транспортних пригод на авто-
шляхах області в період з 8 серпня по 
12 вересня ц. р. організовано прове-
дення профілактичних відпрацювань 
на територіях обслуговування, зокре-
ма Чортківського району. Основна 
увага спрямована на виявлення та по-
передження порушень Правил дорож-
нього руху, що призводять до скоєння 
дорожньо-транспортних пригод. Від-
повідно на автошляхах, а особливо на 
аварійно-небезпечних ділянках буде 
посилене несення служби нарядами із 

числа працівників по безпеці дорож-
нього руху. 

Також наголошуємо й на тому, що 
у зв’язку із проведенням дорожніх ро-
біт на вулицях Чорткова відбувається 
значне скупчення автомобілів, що 
призводить до заторів і блокувань ви-
їздів із прилеглих територій та дворів. 
А втім, просимо водіїв поставитись із 
розумінням до тимчасових незручнос-
тей і не допускати порушення правил 
дорожнього руху, зокрема зупинки у 
невстановлених місцях, де можливе 
блокування проїзду вулиць.

Руслан ЮСЬКІВ, 
ст. інспектор поліції

Про капітана Валерія Андрійовича 
Фоміна, котрий після закінчення 7-го 
класу Чортківської ЗОШ І – ІІІ ступе-
нів зумів, як круглий сирота, вступити 
на навчання до Київського військово-
го ліцею ім. Героїв Крут. Як і в Чорт-
ківській ЗОШ, так і будучи військо-
вим ліцеїстом, він вчився на відмінно. 
Доказом є те, що його – відмінника 
з глибокими знаннями української 
мови двічі керівництво ліцею вистав-
ляло для рапортів міністрам оборони 
України Марчуку і Шкідченку, які, 
власне, були в захопленні від ліцеїста 
Валерія Фоміна, слухаючи його ра-
порти! Після ліцею він успішно склав 
вступні іспити до Одеського інститу-
ту Сухопутних військ ЗСУ, в котро-
му закінчив відмінно два курси, але, 
розформувавши цей інститут, коман-
дування Збройних Сил України сфор-
мувало у Львові Академію сухопутних 
військ ЗСУ, туди і був переведений на 
навчання вже третьокурсник-курсант 
Валерій Фомін – відмінник навчан-
ня. Цей заклад він закінчив через два 
роки, став лейтенантом, молодшим 

офіцером.
Одна мати мені в Чорткові, поспі-

шаючи, наговорила таке: «Яка я дур-
на, що не послухала вас, аби мій син 
вступив до військового ліцею! Він те-
пер краде гроші у бабусі, п’є спиртне 
і палить цигарки!». Я, власне, не міг її 
розрадити, бо люди, проходячи повз 
магазин № 16 (біля якого ми спілку-
ваися), зупинялися, слухали…

Про офіцера Валерія Фоміна до-
бре відгукувалися і його товариші 
молодші офіцери, і командування 
військової частини. Старший лейте-
нант Валерій Фомін отримав звання 
капітана! Вітаю відмінного офіцера 
наших Збройних Сил України – в 
часі двадцятип’ятиріччя державнос-
ті України! Будь здоровий і веселий, 
чортківець, капітане Валерію Фоміне!

Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, учасник бойових 

дій з розмінування в Україні, 
уповноважений Чортківського 

об’єднаного міського військового 
комісаріату

Наразі про одного...

Щоб замінити посвідчення водія

1. Затвердити Основний склад міськрайон-
ної призовної комісії, що додається.

2. На випадок хвороби або відсутності з 
поважних причин будь-кого із призначених 
членів призовної комісії затвердити Резерв-
ний склад міськрайонної призовної комісії 
(додається).

3. Військовому комісару Чортківського 
об’єднаного міського військового комісаріату 
Підручному Л.Р.:

1) провести черговий призов громадян 
Чортківського району та міста Чорткова чо-
ловічої статі 1989-1998 років народження на 
строкову військову службу до Збройних Сил 
України та інших військових формувань 
України у жовтні-листопаді 2016 року;

2) на строкову військову службу до Зброй-
них Сил України та інших військових форму-
вань України здійснювати відправку придат-
них за станом здоров’я до військової служби в 
мирний час громадян України чоловічої статі, 
яким до дня відправлення у військові части-
ни виповнилося 20 років, та старших осіб, які 
не досягли 27-річного віку і не мають права 
на звільнення або відстрочку від призову на 
строкову військову службу;

3) скласти графік роботи призовної комісії і 
затвердити його у голови Чортківської район-
ної державної адміністрації та Чортківського 
міського голови, встановити безпосередній 
контроль за його виконанням;

4) забезпечити висвітлення роботи комісії 
та хід призову через засоби масової інформа-
ції району та міста Чорткова.

4. Виконавчому комітету міської ради та за-
ступнику голови районної державної адміністра-
ції Вівату І.О., за участю відділу освіти районної 
державної адміністрації забезпечити виділення 
автотранспорту, необхідного для перевезен-
ня призовників на Тернопільський обласний 
збірний пункт для проходження контрольних 
медичних комісій та відправки команд призо-
вників у Збройні Сили України та інші військові 
формування України (графік проходження ме-
дичних комісій та відправки команд призовни-
ків буде доведено додатково).

5. Голові міськрайонної призовної комісії 
Вівату І.О. здійснити заходи з організації ме-
дичного огляду призовників та призову гро-
мадян України на строкову військову службу 
з призначенням їх для служби у Збройних Си-
лах України та інших військових формуваннях 
України.

6. Виконкомам органів місцевого самовря-
дування, керівникам підприємств, установ, 
організацій та господарств району незалежно 
від форм власності:

1) організувати урочисті проводи призовни-
ків «Дні призовника» із залученням представ-
ників органів виконавчої влади, молодіжних і 
ветеранських організацій, військових частин;

2) забезпечити призовників транспортними 
засобами для доставки з населених пунктів 
району у військкомат.

7. Керівникам підприємств, установ, ор-
ганізацій, господарств і навчальних закладів 
району та міста незалежно від форм власності:

1) не направляти призовників без пого-
дження з Чортківським об’єднаним міським 
військовим комісаріатом у відрядження за 
межі району та за кордон в період проведення 
призову і відправок у Збройні Сили України 
та інші військові формування України;

2) приділити увагу, належну турботу сім`ям 
юнаків, які призвані на строкову військову 
службу.

8. Головному лікарю Чортківської цен-
тральної комунальної районної лікарні Чорт-
ківському Р.В.:

1) для забезпечення якісного медичного об-
стеження призовників, роботи медичної комі-
сії виділити необхідний медичний інвентар та 
обладнання, а також медикаменти на призо-
вну дільницю згідно із заявкою військкомату;

2) у вересні-листопаді 2016 року на період про-
ведення медичного обстеження та призову юнаків 
на строкову військову службу звільнити членів 
медичної комісії від виконання своїх обов’язків за 
основним місцем роботи та направити їх у роз-
порядження Чортківського об’єднаного міського 
військового комісаріату, зберігаючи при цьому 
середньомісячний заробіток;

3) для проведення стаціонарного лікування 
та обстеження призовників під час проведен-
ня чергового призову виділити в центральній 
комунальній районній лікарні 10 ліжко-місць;

4) медичний огляд призовників, які підля-
гають призову на строкову військову службу, 
розпочати та проводити у вересні-листопаді 
2016 року  згідно з графіком військкомату;

5) додаткове медичне обстеження призо-
вників для визначення придатності їх для 
проходження строкової військової служби, 
флюорографічне і лабораторне обстеження 
призовників під час проведення призову про-
водити на базі поліклінічного відділення цен-

тральної комунальної районної лікарні поза-
чергово і безкоштовно;

6) визначити порядок проведення безко-
штовних лабораторних та спеціальних до-
сліджень призовників на базі центральної 
комунальної районної лікарні, а саме: загаль-
ний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серо-
логічний аналіз крові на: антитіла до вірусу 
імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до ві-
русу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу 
гепатиту «С» (anti-HCV), реакцію мікропре-
ципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), 
групу крові та резус-належність, проводити 
флюорографічне обстеження органів грудної 
клітки, профілактичні щеплення у відповід-
ності з календарем профілактичних щеплень;

7) на час роботи медичної комісії старшому 
лікарю, члену призовної комісії, стежити за 
станом  медичного інвентарю і своєчасною 
його заміною;

8) для своєчасної підготовки та прибиран-
ня кабінетів лікарів-спеціалістів на призовній 
дільниці з числа робітників центральної кому-
нальної районної лікарні виділити двох тех-
нічних працівників;

9) забезпечити контрольно-медичний огляд 
призовників лікарем-терапевтом під час від-
правки призовників на Тернопільський об-
ласний збірний пункт згідно з окремим гра-
фіком військкомату, який буде переданий 
головному лікарю центральної комунальної 
районної лікарні до початку призову;

10) для проведення вакцинації та прививок 
призовникам при відправці на Тернопільський 
обласний збірний пункт у жовтні-листопа-
ді 2016 року  визначити медичну сестру, яка 
зобов’язана прибувати у військкомат не пізні-
ше 7-ї год. ранку згідно з графіком відправок.

9. Головному лікарю Чортківського облас-
ного комунального шкірно-венерологічного 
диспансеру Кузь Т.Б.:

1) для якісного проведення медичного 
огляду у вересні-листопаді 2016 року виділити 
медичну сестру шкірно-венерологічного кабі-
нету для роботи в складі медичної комісії;

2) для проведення контрольно-медичного 
огляду призовників під час відправки їх на 
Тернопільський обласний збірний пункт у 
жовтні-листопаді 2016 року виділити лікаря-
дерматовенеролога, який зобов’язаний прибу-
вати у військкомат не пізніше 7-ї  год. згідно 
з графіком відправок.

10. Рекомендувати Чортківському відділу 
поліції Головного управління національної 
поліції у Тернопільській області в межах своїх 
повноважень вжити заходів реагування щодо 
забезпечення виконання чинного законодав-
ства з питань призову громадян України та за-
безпечити на період призову охорону громад-
ського порядку на призовній дільниці згідно 
із заявкою голови призовної комісії.

11. Районному центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді та Центру соціаль-
них служб для дітей, сім’ї та молоді Чортків-
ської міської ради під час чергового призову 
2016 року проводити соціально-психологічне 
вивчення призовників. В період проходження 
ними лабораторно-флюорографічного обсте-
ження провести професійно-психологічний 
відбір призовників згідно з методичними вка-
зівками військкомату.

12. Термін явки призовників для прохо-
дження призовної комісії визначити наказом 
військового комісара та персональними пові-
стками кожному призовнику.

13. Відділу організаційної роботи та вну-
трішньої політики апарату районної держав-
ної адміністрації, сектору інформаційно-про-
грамного забезпечення апарату міської ради 
спільно з редакціями районної газети «Голос 
народу» та міської газети «Чортківський ві-
сник» забезпечити оприлюднення даного 
розпорядження в місцевих засобах масової ін-
формації та на веб-сайтах райдержадміністра-
ції і міської ради.

14. Чортківському об’єднаному міському 
військовому комісаріату по завершенню чер-
гового призову інформувати про підсумки 
проведення призовної кампанії у жовтні-лис-
топаді 2016 року Чортківську районну держав-
ну адміністрацію та Чортківську міську раду 
не пізніше 25 грудня 2016 року.

15. Контроль за виконанням розпоряджен-
ня доручити  заступнику голови районної дер-
жавної адміністрації  Вівату І.О. та керуючому 
справами виконавчого комітету міської ради 
Богуті В.В.

1 вересня  2016 р.              № 272-од/288-од
 
Голова Чортківської районної
державної адміністрації           М.СТАШКІВ
Чортківський
міський голова                            В.ШМАТЬКО
(З додатками можна ознайомитися на веб-

сайті Чортківської РДА)

Обмін посвідчення водія прово-
диться в територіальних сервісних 
центрах МВС без складення іспитів 
у разі: не придатного для користу-
вання (зіпсованого, записи в яко-
му не читаються тощо); у зв’язку із 
зміною особистих даних власника 
(прізвище, ім’я та по батькові) і про-
водиться на підставі документа, що 
підтверджує таку зміну, посвідчення 
водія, видане до набрання чинності 
Законом України від 24 вересня 2008 
р. за № 586-VI «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо вдосконалення регулю-
вання відносин у сфері забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху», може 
бути обміняне на нове. При цьому 
в новому посвідченні водія зазнача-
ються категорії:

А1, А – відповідає категорії А;
В1, В – відповідає категорії В;
Cl, С – відповідає категорії С;
Dl, D – відповідає категорії D;
BE – відповідає категоріям В і Е;
С1Е, СЕ – відповідає категоріям С 

і Е;
D1E, DE – відповідає категоріям 

D і Е;
Т – відповідає категорії Трамвай, 

Тролейбус.
Під час отримання нового посвід-

чення водія вилучається те, що під-
лягає обміну.

Обмін посвідчення проводиться 
незалежно від зареєстрованого місця 
проживання чи перебування особи 
за умови подання наступних доку-
ментів:

1. Посвідчення водія старого зраз-
ка.

2. Паспорта громадянина України 
(за наявності – закордонного пас-
порта), ідентифікаційного номера.

3. Екзаменаційної картки водія.
4. Медичної довідки встановленого 

зразка про придатність до керування 
транспортним засобом відповідної 
категорії.

5. Квитанції про сплату за бланко-
ву продукцію та послуги.

Посвідчення водія, що належить 
особі, яка переїжджає на постійне 
місце проживання в Україну, дійсне 
на території України протягом 60 
днів із дати видачі органами та під-
розділами ДМС документів на по-
стійне проживання в Україні й після 
цього підлягає заміні. Заміна таких 
посвідчень проводиться після прохо-
дження особою медичного огляду та 
складення теоретичного і практич-
ного іспитів.

Видані громадянам України за 
кордоном міжнародні посвідчен-
ня та посвідчення водія іноземної 
держави, які відповідають вимогам 
Конвенції про дорожній рух 1968 
року, підлягають обміну на націо-
нальні посвідчення за умови, що за-
значені громадяни України постійно 
проживають на території України.

Олег КУЛІЙ, 
провідний спеціаліст ТСЦ 6145

Не заблоковуйте проїзд
 автотранспорту

Про організацію в районі та місті Чорткові призову 
громадян України чоловічої статі на строкову військову 

службу у жовтні-листопаді 2016 року
Відповідно до статей 15, 16, 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», Указу Президента України від 29 березня 2016 року за №122/2016 «Про звіль-
нення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів 
та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році» та розпо-
рядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 19 серпня 2016 року за 
№ 477-од «Про організацію в області призову громадян України чоловічої статі на строкову 
військову службу у жовтні-листопаді 2016 року», з метою своєчасної та якісної підготовки 
до проведення призову громадян України чоловічої статі на строкову військову службу та 
для підтримання Збройних Сил України, інших військових формувань у боєздатному стані, 
нарощування їх здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам:
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ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

Вважати недійсними:

2-кімнатна квартира по вулиці Шев-
ченка, 8, кв. 6, на другому поверсі двопо-
верхового будинку; загальна площа – 40 
кв. м і висота приміщень – 3,33 м. Є бал-
кон, стіни всі цегляні. Квартира знахо-
диться в центрі Чорткова, позаду магази-
ну «1000 дрібниць» (провулок, що веде до 
прохідної колишньої швейної фабрики).

Тел.: 099-487-00-67 (Ірина).

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. 
Вільховець, 10, площею 74 кв. м. Є зе-
мельна ділянка 0,48 га. Ціна договірна.

Тел.: 2-04-22, 
098-584-15-56 (Олег).

Інформує соцстрах

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

Фіскальна служба інформує

квартири

інше

послуги

незавершене будівництво – два коте-
джі. Загальна площа одного – 175 кв. м. 
Є гараж, підвал; земля приватизована.

Тел. 067-424-52-50.

Чистимо замулені криниці за 
новою технологією. Готівковий 

і безготівковий розрахунок
Тел.: 067-875-20-77, 

095-540-09-67

Чистимо колодязі 
механізованим способом 

на відмінно!
Тел.: 067-339-65-04, 050-873-63-30, 

097-684-59-47

Подяка
Щиросердечно дякуємо Чортківській 

районній лікарні, а особливо – голов-
ному лікарю Р.В.Чортківському, також 
– персоналу хірургічного віділення за 
неоціненну добру працю в помочі та 
милосерді.

Від імені родини Присяжних 
та брата Євгена.

державний акт на право власнос-
ті на земельну ділянку серії ЯГ за № 
005087, виданий 14 грудня 2005 р. згід-
но з розпорядженням Чортківської РДА 
за № 708 на ім’я: ЧЕКАЛЮК Маркіян 
Мар’янович. 

державний акт на право приватної 
власності на земельну ділянку (пай) се-
рії ТР за № 059355, виданий 21 травня 
2003 р. Чортківською РДА на ім’я: ТА-
БУРАНОВИЧ Роман Михайлович. 

державний акт на право приватної 
власності на земельну ділянку (пай) се-
рії ТР за № 059356, виданий 21 травня 
2003 р. Чортківською РДА на ім’я: ТА-
БУРАНОВИЧ Михайло Євстахович.

державний акт на право приватної 
власності на землю серії ТР за № 1807, 
виданий на підставі рішення Чортків-
ської міської ради від 28 грудня 1999 р. 
за № 12/23, на ім’я: ПІХУНИК Микола 
Михайлович.

свідоцтво про право власності на жит-
ло, яке знаходиться за адресою: м. Чорт-
ків, вул. І.Франка, 34, видане згідно з роз-
порядженням 3 грудня 1998 р. за № 262, 
що належить на праві приватної спільної 
(сумісної або часткової) власності грома-
дянам: ПІХУНИКУ Миколі Михайловичу, 
ПІХУНИК Надії Петрівні та членам сім’ї: 
ПІХУНИКУ Руслану Миколайовичу, ПІ-
ХУНИКУ Ярославу Миколайовичу, ПІ-
ХУНИКУ Василю Миколайовичу, ПІХУ-
НИКУ Андрію Миколайовичу, ПІХУНИК 
Оксані Миколаївні, ПІХУНИК Ганні Ми-
колаївні, ПІХУНИКУ Назару Миколайо-
вичу, ПІХУНИК Софії Миколаївні, ПІХУ-
НИКУ Павлу Миколайовичу, ПІХУНИКУ 
Тарасу Миколайовичу, ПІХУНИКУ Богда-
ну Миколайовичу, ПІХУНИКУ Михайлу 
Миколайовичу, ПІХУНИКУ Ігорю Мико-
лайовичу – в рівних долях. 

посвідчення дитини з багатодітної 
сім’ї серії ВО за № 016332, видане 26 
жовтня 2011 р. відділом у справах моло-
ді та спорту Чортківської РДА на ім’я: 
ГУМЕНЮК Петро Тарасович.

будинок у с. Білобожниця, по вул. 
Середній, дорога асфальтована. Загаль-
на площа 120 кв. м. Вода в домі і на 
подвір’ї; проведено газ, є земельна ді-
лянка. Ціна договірна.

Тел.: 5-15-47, 097-052-50-01.

Чистимо замулені криниці 
за новою технологією 

Викачуємо мул до твердого дна
Тел. 099-208-10-25; 

096-201-84-22

автомобіль Daewoo Lanos 2005 року 
випуску; в хорошому стані. Додаткова 
інформація за тел. 063-759-77-88.

4 ВЕРЕСНЯ У НАШОМУ МІСТІ 
ВІДКРИВСЯ АВТОРИНОК

вул. Незалежності, 51 (сільгоспхімія)
Відтепер не потрібно

•витрачати зайві кошти і час на поїздки до віддалених міст без 
гарантій продажу авто

•ризикувати, подорожуючи за сотні кілометрів з великими 
сумами готівки, та укладати фінансові угоди з неперевіреними 
людьми

АВТОРИНОК ПРАЦЮЄ ЩОНЕДІЛІ, З 7-Ї ДО 15-Ї ГОД.

КУПУЙ/ПРОДАВАЙ АВТО У ЧОРТКОВІ!
Тел. 097-970-99-53

терміново будинок у с. Шманьків-
ці (розташований у центрі села). Є 3 
жилих кімнати, кухня, ванна, туалет, 
газове опалення, водопровід (водопос-
тачання з криниці); підключено теле-
фон. Є підвал, господарська будівля, 20 
сотих городу. Ціна помірна, можливий 
торг. 

Детальніша інформація за тел.: 067-
768-08-01, 063-927-45-22.

ремонт мікрохвильовок, холодильників.
Тел. 097-687-98-83.

2-кімнатна квартира по вул. Коно-
вальця, площею 42 кв. м, 2-й поверх. Із  
євроремонтом, індивідуальне опалення, 
вода – постійно, душова кабіна. Недо-
рого, деталі – при зустрічі.

Тел.: 2-16-60, 066-785-17-08.

На даний час працівниками дирекції 
прийнято, опрацьовано та профінан-
совано 632 заявки-розрахунки та ви-
плачено 1 млн. 728,5 тис. грн. витрат 
по тимчасовій непрацездатності; 1 млн. 
172,1 тис. грн. – по вагітності і поло-
гах, 8800 грн. – на поховання застрахо-
ваних осіб.

Витрати за статтею тимчасової непра-
цездатності зменшились порівняно з 
минулим роком, однак такі страхуваль-
ники, як: Чортківська станція швидкої 
(екстреної) допомоги, відділи культури 
райдержадміністрації та міської ради, 
держлісгосп, ТОВ «Агрополіс», тубдис-
пансер та ряд інших допустили її ріст, 
на що звернуто увагу їх керівникам і 
головам комісій зі соціального страху-
вання.

Питання обґрунтованості видачі та 
продовження листків тимчасової не-
працездатності й дотримання хворими 
прописаного режиму лікування – на 
постійному контролі Фонду.

Щодо витрат по вагітності й пологах, 
то вони зросли порівняно з минулим 

роком, тому районна виконавча дирек-
ція застерігає керівників, голів комісій 
з соціального страхування, бухгалтер-
ських працівників не зловживати при 
нарахуванні даних виплат, коли заро-
бітні плати працівників у місяці пе-
ред декретним відпуском кардиналь-
но зростають і здійснюється прийом 
на роботу жінок із великим терміном 
вагітності. Такі випадки мали місце в 
окремих районах області, що приводи-
ло до судових розбірок. Фонд соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати 
працездатності повністю оплачує дані 
витрати, але попереджає про відпові-
дальність посадових осіб.

Районна виконавча дирекція по-
стійно контролює страхувальників 
та застрахованих осіб за адресою: м. 
Чортків, вул. С.Бандери, 89 А або за 
телефоном: 3-16-49, 3-21-78.

Михайло ЛЮБИЙ, 
директор районної виконавчої дирекції 

ТОВФССзТВП

Порядок оподаткування доходів фі-
зичних осіб-підприємців визначений 
ст. 177 Податкового кодексу України 
(далі – ПКУ).

Згідно з п. 177.2 ст. 177 ПКУ об’єктом 
оподаткування є чистий оподатковува-
ний дохід, тобто різниця між загальним 
оподатковуваним доходом (виручка у 
грошовій та негрошовій формі) і доку-
ментально підтвердженими витратами, 
пов’язаними з господарською діяльніс-
тю такої фізичної особи-підприємця.

Пунктом 177.4 ст. 177 ПКУ визна-
чено перелік витрат, безпосередньо 
пов’язаних з отриманням доходів фі-
зичною особою-підприємцем від про-
вадження господарської діяльності на 
загальній системі оподаткування. Од-
нак даний перелік не містить сплаче-
них податків, зборів (окрім суми єди-

ного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування) та 
витрат, понесених фізичною особою-
підприємцем на придбання ліцензій, 
інших спеціальних дозволів, виданих 
державними органами для проваджен-
ня господарської діяльності.

Таким чином, фізична особа-підпри-
ємець на загальній системі оподатку-
вання не має права включити до складу 
своїх витрат суму сплачених податків, 
зборів (окрім суми єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування) та витрат, понесених 
на придбання ліцензій, інших спеці-
альних дозволів, виданих державними 
органами для провадження господар-
ської діяльності.

Сектор організації роботи 
Чортківської ОДПІ

Виплата соціальних допомог 
проводиться вчасно

Чортківська районна виконавча дирекція Тернопільського обласного від-
ділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
протягом поточного року забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінан-
сування поданих страхувальниками заявок-розрахунків на оплату витрат по 
тимчасовій непрацездатності та вагітності і пологах.

Сплату яких податків можна 
відобразити підприємцю у витратах

Футбол

Аматорська першість України. 
Перша група. 4-й тур

«Чортків-Педуніверситет» – «Чайка» 
Петропавлівська Борщагівка (Київська 
обл.) – 1:0 (Гаврилюк, 38 хв. – з пен.)

4 вересня 2016 р. Стадіон «Кристал», 
м. Чортків, 300 глядачів.

Нарешті це сталося! На радість міс-
цевій публіці у третьому для себе матчі 
чортківчани здобувають історичну пер-
шу перемогу в аматорській першості 
України над непростим суперником. 
Забивши гол з пенальті наприкінці 
першого тайму, вони зуміли втримати 
пристойний для себе результат. Адже 
гості після пропущеного м’яча пере-
хопили ігрову ініціативу і будь-що на-
магалися зрівняти рахунок. До честі 
наших хлопців, вони вистояли і тепер, 
маючи у своєму активі три очки, поки-
нули останнє місце у турнірній таблиці. 
Найближчої неділі їх чекає непростий 
виїзд до древнього міста Лева, де їх ек-
заменуватиме колишній представник 
елітного футбольного дивізіону Укра-
їни ФК «Львів». Сподіваємося, вони 
нас зможуть знову потішити.

Чемпіонат області. Пропущений матч 
13-го туру

«Чортків-Педуніверситет» – ФК 
«Козова» – 5:2

7 вересня 2016 р. Стадіон «Кристал», 
м. Чортків

Незважаючи на розгромний раху-
нок, матч чортківчанам дався непро-

сто з командою, яка у попередньому 
турі завдала поразки самій тернопіль-
ській «Ниві», з якою нам зустрічатися 
у черговій грі. Гравці «Чортків-Педуні-
верситету» відзначилися першими, од-
нак невдовзі опинилися в ролі наздо-
ганяючих. Ще до перерви їм вдалося 
відновити рівновагу і лише у другому 
таймі наші хлопці відвантажили своїм 
суперникам три м’ячі. Слід зазначити, 
що козівчани ще з середини першого 
тайму залишилися в меншості через 
недисциплінованість свого гравця.

Отож, здобувши три  поспіль перемо-
ги у другому колі, до того ж з розгром-
ними рахунками, шанси чортківчан 
зачепитися бодай за бронзові медалі 
обласної першості виглядають не та-
кими вже примарними. Всього 11 очок 
віддаляє нас від третього місця, та пи-
тання чи вистачить ігрового часу (чи-
тай – матчів), аби надолужити згаяне.

Чемпіонат району. 17-й тур
Перша група. Бичківці – Улашківці – 

5:3; Заводське – Гадинківці – 2:2; «Бу-
ревісник» Пробіжна – Нагірянка – 5:0; 
Ягільниця – Колиндяни – перенесено; 
Звиняч – «Калічівка» Чортків – 1:0; 
Гор. Вигнанка – Косів – 3:2.

Друга група. Зона «А». Біла – Базар – 
перенесено; Росохач – Ридодуби – 3:0; 
Ромашівка – Сосулівка – 1:1; Джурин 
– Полівці – 3:0; Милівці – Скородинці 
– + : –; Палашівка – вихідний. 

Історична перемога чортківчан
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Моя вишиванка – 
найкраща!

Як і було пообіцяно у святковому номері «Голосу 
народу», продовжено конкурс «Моя вишиванка – 
найкраща». Власне, не те, щоб продовжено, а оголошено 
його наступний етап, котрий триватиме до 22 січня – 
Дня Соборності України. Умови його ті ж самі.

Голосування за кращий (на вашу думку) знімок 
проводиться купоном, котрий треба вирізати, запо-
внити і подати до редакції. 

Наші контакти незмінні: адреса – м. Чортків, 
вул. Зелена, 3: електронна пошта – golnar@ukr.net; 

тел. 2-36-85, 2-16-06.

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

депутата районної ради
Миколу Романовича 
БАРИЦЬКОГО.

Від щирого 
 серця бажаємо 
        здоров’я –
Без нього 
  не милі 
  всі наші діла.
В здоров’ї 
 багатство, 
  радість і сила,
А іншого 
  великого щастя   
              на світі нема.
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.
Хай легко працюється, 
      добре живеться,
Все вміється, 
   можеться і удається.

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

депутата районної ради
Володимира Михайловича 

ВОЗЬНОГО.
Хай будуть 
 поряд віра 
       і надія,
Як два крила, 
  що впасти 
    не дадуть,
І сам Господь 
 по милості 
       наділить
Ще довгих літ, 
 що сонцем  
         виграють.
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос 
        здоров`я посилає
На многії та благії літа.

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

депутата районної ради
Людмилу Петрівну КОСТЕНКО.

Хай кожен день 
  дарує радість,
Хай сонце 
  світить Вам 
        завжди!
Роки ніколи 
 Вас не старять
І не приносять 
      в дім біди.
Хай добро 
 і щастя 
         панують в домі

І радість у ньому живе.
Здоров`я міцного 
             і доброї долі
Хай Бог посилає 
                і Вас береже.

6 вересня 
відзначив своє 65-річчя 

з Дня народження 
голова правління 

Чортківського райСТ 
Іван Степанович ЗАБОЛОТНИЙ.

Бажаємо добра 
       і довголіття,
У кожній 
      справі 
       хай щастить,
Вік щедрий, 
   як калинове 
           суцвіття,
У злагоді і радості 
          прожить.
Хай доля буде, 

                          як волошка 
                                  в житі, 
Душа хай буде 
             завжди молода,
Від сонця – золота, 
          а від небес – блакиті, 
Хай обминають 
                  горе і біда.
Хай Матір Божа 
                  Вас охороняє,
В душі панують 
                мир і доброта, 
Ісус Христос здоров’я 
                           посилає 
На многії 
           і благії літа.

З найкращими 
побажаннями – колектив 
Госпрозрахункового ринку.

Від щирого серця вітаємо з 
50-річчям, яке вона святкуватиме 

11 вересня, найдорожчу й найріднішу 
матусю, люблячу доньку і племінницю

Галину Львівну МАЛИШ
із с. Білобожниця.

Люба матусю, 
Вас щиро вітаєм!
Спасибі за ласку, 
за ніжну турботу,
За  чуйність, 
  гостинність, 
невтомну роботу.
Господь хай дарує 
 здоров`я і сили.
Спасибі, рідненька, 
що Ви нас 

                                     зростили.
Хай серце у грудях 
                  ще довго палає,
А руки, мов крила, 
                        нас пригортають.
Щоб здоров`я було, 
                    щоб жили-не тужили –
Ви найбільшого щастя 
                            в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,

Живіть вічно, мамо, 
          бо Ви в нас найкраща.

З найкращими 
побажаннями – діти Тарас 

і Оля, зять Володимир, 
мама Леонора і тітка Марта.

Щиро вітаємо із Днем народження 
голову правління Чортківського 

районного споживчого товариства
Івана Степановича 
ЗАБОЛОТНОГО.

Бажаємо Вам доброго здоров’я, в 
сім’ї – любові та розуміння, в робо-
ті – стабільності та процвітання, в 
колі друзів – підтримки та поваги. 
Зичимо Вам море щастя, здійснен-
ня найкращих мрій та сподівань.

Живіть, радійте, 
              усміхайтесь,
Хай все навкруг 
                проміниться теплом,
Хай кожна мить 
           і кожна гожа днина
Для Вас будуть 
           сповнені добром.
Хай щастя панує 
                у Вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного 
                 і щирої долі
Хай Бог посилає 

          і Вас береже.
З повагою – колектив 
ПСК «Маркет-Теко» 
Чортківського райСТ.

11 вересня святкує свій 1-й День 
народження наше сонечко

Софійка БІЛОУС
із с. Стара Ягільниця.

В цей день 
несуть білочки  
        гостинці
у вишиваній 
  торбинці,
Подарунків 
    так багато –
У Софійки 
   сьогодні 
            свято!
Хай промінчик 
   сонця, 

                           як ангелик
                                    з неба,
Прилетить до Тебе 
                 й сяде на плече,
Лагідно обніме 
             й ніжно поцілує,

Щоб Ти відчувала, 
   як ми любимо Тебе.

З любов’ю – 
хресний тато, 
дідусь і бабуся, 

прабабуся із с. Милівці.

Сім’я 
отця Дмитра НЕНЧИНА 

с. Мухавка

КУПОН

Я голосую за
___________

В таку чудову, неповторну 
і чарівну, щедру плодами і багату 

дарами, осінню пору завітає ювілей до 
Надії Василівни РУДЬКО 

зі с. Звиняч. 
Директор, колек-

тив спеціалістів, 
працівники, пайо-
вики ПАП «Дзвін» 
щиро вітають Вас, 
Надіє Василівно, як 
заступника голов-
ного бухгалтера і 
чарівну, щиру, ніж-
ну жінку, і зичать 
успіхів і невичерпної 
енергії, професійно-
го вдосконалення і 

трудового ентузіазму, а ще любові і те-
пла, затишку і злагоди, Божого благо-
словення на повсякдень і всіх земних 
благ на МНОГІЇ ЛІТА!!!

З приходом осені 
         в Ваш ЮВІЛЕЙ величний
Ми хочем привітати Вас усі, 
Найперш – здоров’я 
                 преміцного побажати
І МНОГА ЛІТА щасливих на землі.
Нехай життя у барвах кольорових
Несе Вам ніжність і любов щодня,
Хай серце б’ється в грудях все бадьоро
І успіх служить стимулом буття.
Нехай у праці, все відповідальній,
Під Вашим пильним зором буде лад,
Бо ключовим є в бізнес-процвітанні
Баланс доходів і, відповідно, витрат.
Тому щиросердечно ми в це свято
Бажаєм Вам натхнення в праці й сил,
Хай з року в рік 
             примножується статок
Й живуть у домі злагода та мир.
Нехай Вас люблять діти і внучата,
Всевишній береже щодня від зла,
Хай привід все знаходиться радіти

І з оптимізмом крокувати 
                  в майбуття!!!

Конкурс

Щиро вітаємо з щедрим, 
мудрим, сонячним ювілеєм 
найкращу у світі маму, 

дружину, бабусю
Марію Йосипівну 

ЯБЛОНЬ.
У Звинячі, 
   неподалік 
          Серету,
Поміж 
    шовкової 
    зеленої трави
Принесли 
       в хату 
    дівчинку 
            лелеки,
Ім`я Марія 
              їй батьки дали.
Росло дитя батькам 
                    своїм на славу –
Співуча, мудра, 
                повна доброти,
І вибрала найближчу 
                    серцю справу –
Учити мудрому 
                     і вічному дітей.
Спасибі, рідна, 
             за невтомну працю,
За серце щире, 
             ніжність і тепло.
Хай очі тільки 
                 з радості заплачуть,
Щоб на душі 
             лиш весело було.
І хай Господь 
             ми щиро просим нині
Міцне здоров`я з неба посила,
В достатку, радості, 

       любові, щасті, мирі
На многії і благії літа.

З любов`ю –
чоловік Василь, 

доньки Таня 
і Віра з сім`ями.


