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Виходить з 1939 року

Хресна хода

Підприємство з іноземними інвестиціями 
«СЕ Борднетце-Україна» 

відкриває виробничий підрозділ у місті 
Чортків. 

Якщо Ви шукаєте кваліфіковану роботу, 
прагнете працювати з іноземними 

партнерами, розвиватись та отримувати 
всі привілеї від роботи в міжнародній 

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

– ТОДІ ВАМ ДО НАС!
За детальною інформацією звертайтесь 

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

resume@sebn.com
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 

ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Написано серцем

Наш кругозір
Живе в тенетах рід людський,
Бо кругозір його вузький.
Живе в страху, мов заєць в полі,
I дорікає власній долі,
Бо вибрав курс, як лід слизький.

Не те, щоб сіять чи орать,
З небес чекає благодать.
Щоб доляр капнув у торбину, 
Тому покинув батьківщину, 
Пустив у край наш дику рать.

Надіє наша золота,
Для України ти свята.
З’явилась нам в гірку годину 
Спасати Неньку-Україну,
Сигнал подавши: Від гвинта!

Двигун до злету привела,
Про шину пісню завела.
Нехай серця вогнем палають, 
Кацапи в ньому хай конають, 
А ми творім свої діла.

Усіх, хто вірить москалю,
Я співвітчизників молю.
Тебе прошу, мій рідний брате,
Замало долю проклинати,
Щоб жить красиво, як в раю.

Але я вірю, прийде час 
І ми проснемось від образ. 
Повстане воля героїчна
І запанує згода вічна. 
Господь помилує всіх нас.

Михайло КІТ

За ініціативи активіста-волонтера чортківчанина Володимира Мороза, 
військовиків, які несуть вахту на бойових рубежах поблизу Волновахи, 
сприяння та організації Чортківської районної ради, районного відділу 
освіти учні Ольгинської ЗОШ (Волноваський район Донецької області) 

мали змогу провести кілька днів весняних канікул на Чортківщині.
(Читайте на 6-й стор.)

Незабутність вражень

Канікули донеччан 
на Чортківщині

«Візьміть свій хрест та йдіть 
                             за Мною!» –
Ісуса слово над юрбою
Витає щиро й незрадливо.
Он сонця промені грайливо
Гаптують той тернистий шлях,
Молитва в вірних на устах.
Злились в єдиному пориві
Побожні й грішні, й милостиві
Творцю воздати віру тут – 
Чортковом стелиться маршрут.
Згинає ноша нелегка,
Однак Спасителя рука
Рятує в дії і у мислі,
Тож помисли відкриті й чисті
Осяйно бродять над чолом.
Благословляючим крилом
Єднають стації духовні,
Молитвою, блаженством повні.
Собор всіх лучить катедральний,
Де проповіді дух повчальний
Із високості в гурт зліта,
Аби рівнятись на Христа,
Аби вторити незрадливо –
Воістину, а не лякливо,
Що хрест нам любий, 
                                  без образ –
В житті земнім дороговказ.
Ісуса образ знов сія –
Простує з Господом сім`я
Вірян Чортківщини завзято,
Аби всі труднощі здолати,
Котрі лягли на нашу долю,
Аби дістатись миру й волі…

Анна БЛАЖЕНКО

Фото Володимира ТИХОВИЧА

Фоторепортаж – на 7-й стор.

Аби дістатись миру й волі
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На часі2

Із зали засідань районної ради

Гострим слівцем

Документ
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання

П’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

24 березня 2016 року                                       № 114

Про реформування друкованого засобу
масової інформації газети «Голос народу»

та редакції газети «Голос народу»,
співзасновниками яких є Чортківська

районна рада

Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», частиною третьою статті 
4 Закону України «Про реформування державних і комуналь-
них друкованих засобів масової інформації», ст. ст. 8, 20, 21, 
22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», Цивільним та Господарським Кодексами 
України, на підставі звернення редакції «Голосу народу» № 
17 від 14.03.2016 року та пропозиції трудового колективу ре-
дакції газети «Голос народу» стосовно способу реформуван-
ня, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради 
з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, 
власності, інвестицій та торгівлі від 17 березня 2016 року, ра-
йонна рада вирішила:

1. Вийти зі складу співзасновників друкованого засобу ма-
сової інформації газети «Голос народу» та редакції газети 
«Голос народу» з перетворенням редакції членами її трудо-
вого колективу у суб’єкт господарювання із збереженням на-
зви, цільового призначення, мови видання і тематичної спря-
мованості друкованого засобу масової інформації.

2. Надіслати це рішення Державному комітету телебачення 
і радіомовлення України для внесення редакції газети «Голос 
народу» до Зведеного переліку об’єктів реформування, Мі-
ністерству юстиції України та трудовому колективу редакції 
«Голос народу».

3. Доручити голові районної ради укласти договір про 
зміну складу співзасновників та збереження назви, цільово-
го призначення, мови видання і тематичної спрямованості 
друкованого засобу масової інформації з редакцією після 
її перетворення відповідно до вимог Закону України «Про 
реформування державних і комунальних друкованих засо-

бів масової інформації» та вимог цивільного законодавства 
України у суб’єкт господарювання. 

4. Виконання функцій комісії з перетворення редакції газе-
ти «Голос народу» покласти на редактора Габруського Л.М.

Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпо-
чати після включення її до переліку друкованих засобів масо-
вої інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на 
першому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України.

5. Редактору газети «Голос народу» (далі – Редакція) Га-
бруському Л.М.:

1) Після включення Редакції до переліку друкованих засо-
бів масової інформації та редакцій, що підлягають реформу-
ванню на першому етапі, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України, провести процедуру реорганізації шляхом 
перетворення Редакції з дотриманням вимог законодавства 
України.

2) У встановлений строк з дня прийняття районною радою 
даного рішення повідомити державного реєстратора про ре-
організацію юридичної особи (Редакції) шляхом її перетво-
рення та в подальшому подати в установленому законодав-
ством порядку необхідні документи для внесення до єдиного 
державного реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог 
становить два місяці з дня прийняття цього рішення.

3) Після державної реєстрації та внесення до єдиного дер-
жавного реєстру відповідних записів про перетворення Ре-
дакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу 
масової інформації в порядку, визначеному Законом України 
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

4) Подати на затвердження чергової сесії районної ради 
пропозиції для виконання зобов’язань щодо сплати заборго-
ваності Редакції із податків та обов’язкоих платежів, заробіт-
ної плати та інших фінансових зобов’язань редакції відповід-
но до законодавства.

6. Після державної реєстрації та внесення до єдиного дер-
жавного реєстру відповідних записів про перетворення Ре-
дакції голові районної ради укласти відповідні договори згід-
но з чинним законодавством.

7. Опублікувати це рішення у газеті «Голос народу» у місяч-
ний строк з дня його прийняття.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по-
стійну комісію районної ради з питань соціально-економічно-
го розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі.

Голова районної ради                                                                           В.ШЕПЕТА

Презентуючи програму сприяння оборонній, мобілізаційній го-
товності та відбору громадян на військову службу за контрактом 
і призову на строкову військову службу в Чортківському районі на 
2016 рік, що слухалася першою, військовий комісар Л.Підручний 
повідав ряд цікавих фактів. Зокрема те, що в Україні планується 
перехід на т. зв. шведську модель захисту країни. Цьогоріч 25 
військовиків Чортківщини відправлено на військову службу за 
контрактом. Це – один з кращих показників в області. На раху-
нок строкової служби – дещо перенесено терміни призову, з 1 
травня по 30 червня. Велику потребу має нині армія у жінках 
– кухарях, пекарях, медсестрах тощо, тож прохав всіляко по-
ширювати цю інформацію. Депутат В.Градовий поцікавився у 
військкома, куди ж це вивозяться бетонні плити з недіючого 
нині військового летовища, свідком чого він став  особисто. 
На потреби військових на сході країни; чортківський аеродром 
відновленню не підлягає – такою була відповідь.

Ухваливши цю програму, депутати взялися за іншу – роз-
витку агропромислового комплексу району на 2016-2020 
рр. Фактично, зазначив доповідач по ній – начальник агро-
промислового розвитку райдержадміністрації І.Заболотний, 
мова ведеться про розвиток тваринництва, утримання худо-
би населенням, підтримку тих товаровиробників, хто має 5 
і більше корів, рекультивацію пасовищ, більшість з яких пе-
ретворилася нині на чагарники. Тут депутат Л.Хруставка не 
втримався, висловивши своє невдоволення тим, що усі про-
поновані програми приймаються швидше задля «галочки», 
оскільки фінансування їх не передбачене. На що голова рай-
держадміністрації М.Сташків апелював до депутатів, мовляв, 
ви програми прийміть, а гроші знайдуться. В доповнення до 
сказаного порушили присутні у залі й тему заготівельної ціни 
на молоко від населення, яка нині складає всього 3 грн. за 
літр при його собівартості 6-7 грн. Жодного разу за останні дві 
каденції не було у сесійній залі директора сирзаводу, аби по-
чути його пояснення, обурювався депутат П.Чайка. Ці та інші 
зауваження було запротокольовано апаратом райради, щоб 
розглянути на наступних пленарних засіданнях.

Після заслуховування «добро» депутатів отримали й інші 
районні програми: соціальної підтримки малозахищених 
верств населення «Турбота» на 2016-2020 рр.; збереження 
культурної спадщини на 2016-2020 рр.; розвитку туризму у 

Чортківському районі на 2016-2020 рр.; оздоровлення та від-
починку дітей на 2016-2018 рр.; «Молодь Чортківщини» на 
2016-2020 рр. Тільки по туризму був ряд запитань до до-
повідача – головного спеціаліста відділу культури, туризму, 
національностей та релігій РДА М.Мельник – щодо печери 
«Млинки» та замку Лянцкоронських у Нагірянці. Спелеоклубу 
«Кристал», що зараз нею опікується,  надала печеру в ко-
ристування обласна влада, пояснила чиновниця. На контакт 
із районною владою він іти не хоче, хоча це – чи не єдина 
родзинка Чортківщини у всеукраїнському масштабі. Замок 
Лянцкоронських свого часу був проданий якомусь підприєм-
цю з Чернівців. Неможливо вияснити, хто власник – інфор-
мація закрита.

Крім цього, було затверджено ряд угод між Чортківською 
районною радою та сільськими радами, громадами про пе-
редачу-приймання коштів на виконання повноважень. Вне-
сено зміни внаслідок цього до райбюджету; зміни до Статуту 
Чортківського комунального районного центру первинної ме-
дичної (медико-санітарної) допомоги та затверджено Статут 
(нову редакцію) Чортківської районної комунальної централі-
зованої бібліотечної системи; зміни у рішення районної ради 
за № 269 від 29 грудня 2012 р. «Про передачу майна з балан-
су Чортківської центральної комунальної лікарні на баланс 
комунальної установи «Чортківський комунальний районний 
центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги». 
Прийнято рішення  про передачу об’єктів із спільної власнос-
ті територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського ра-
йону у комунальну власність Колиндянської сільської ради та 
щодо спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міста Чортківського району. (З усіма вищенаведеними доку-
ментами детально можна ознайомитися на веб-сайті Чортків-
ської районної ради). У «Різному» активістом Б.Саварином  
було наведено окремі факти, з його слів, незадовільного роз-
слідування ряду кримінальних справ правоохоронними ор-
ганами, а О.Муравою – матеріального забезпечення наших 
військових на сході. Однак у «Різному», як відомо, рішення 
не ухвалюються. На цьому голова районної ради В.Шепета 
завершив роботу п’ятої сесії райради. 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Програми прийняли, 
ще б кошти на них знайшлися

Порядок денний другого пленарного засідання п’ятої сесії районної ради, що відбулося у перший день квітня, 
практично увесь містив перелік районних програм, які депутатам пропонувалося прийняти. Забігаючи наперед, 

зазначимо, що усі вони були ухвалені одноголосно, за винятком однієї (1 утримався). Проте за відсутності 
належного фінансування вони можуть так і залишатися лежати у шухляді, очікуючи кращих часів.

«Червона субота» 
«Ленінопад» в Україні – нема в тім скорботи, 
заповів трудящим вождь «червоні суботи»… 
Розпорядження від влади: провести роботу, 
щоб усі, немов один, вийшли у суботу. 
Добровільно-примусово, натякнуть вагомо: 
не прийдеш – прощай, робото, сидітимеш вдома! 
Попереду – вчителі, боязкі, покірні, 
із граблями на плечах чимчикують, бідні. 
В парку – дим, шкідливий смог… 
«палять радіацію», не штрафують тут нікого – 
                                              влада має рацію. 
Прийшло в парк мале дівчатко з песиком гуляти, 
та від диму довелось додому втікати. 
– Чом так скоро повернулись? – запитали вдома. 
– Там в диму збирає «бяки» вчителька відома. 
Моя вчителька згортає сміття у ряднину, 
потім разом висипають в вантажну машину. 
Дяді голосно кричать, наче їх не чують, 
прибиральниками в парку вчителі працюють. 
Праця колективна ця не є добровільна, 
швидше є вона насправді – рабська, підневільна. 
Безкоштовна спільна праця 
                                       на користь міськради? 
Може, потім і закриють на когось наряди… 
Мерів, перів у Чорткові було вже чимало: 
довгочасні, тимчасові, як їм випадало. 
Як приходять в «бідну» раду, 
                                          там «нічого немає», 
піти звідти не в силах – 
                                  міцно «трон» тримає. 
«Попєрєднікам», як завжди, гріхи відпускають, 
бо самі та їх команда апетити мають. 
На каденцію завдання: капітал «вмикнути», 
в бізнес чи у вищу раду впевнено стрибнути, 
Щось «скрутити», відчужити 
                                     у власності міста – 
від приватних «секондхендів» 
                                         у центрі вже тісно. 
Славно-явно, а чи скрито пропускає воду сито: 
в центрі є «кінотеатр» – епіцентр культури… 
Молодь навіть і не знає, для чого ці мури… 
Вхопить хтось шматок великий, тримає до часу, 
щоб побільше «наварити» за оцю «прикрасу». 
Шанс не впустять заробити капітал і – 
                                                                «точка», 
не освітлить чорну душу й вишита сорочка. 
Прославляють наше місто творчі колективи: 
вдень – художні, а вночі – терпіть нема сили… 
Гучно «музика»(?) реве із нічного «Клабу» – 
Інтернет несе по світу «п’яну голу бабу». 
Після «Клабу» вже рішили (чи бодун був зранку?): 
закатати парк в асфальт під автостоянку. 
Як дозволять це «пришельцям» терпеливі люди, 
стане «Клаб» уже не в парку – парк у «Клабі» буде. 
Шито-крито роблять справи бізнес-генерали, 
може, парк вже не частково «прихватизували»?
«Ленінопад» в Україні – нема в тім скорботи, 
заповів для черні вождь «червоні суботи»… 

Леонід КОЛУБАЄВ,
м. Чортків

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 6 квіт-
ня ц. р. за № 126-од «Про закінчення опалювального сезону 
2015-2016 років у Чортківському районі» завершено опалю-
вальний сезон на підприємствах, установах, в закладах та 
організаціях усіх форм власності – з 8 квітня; в акушерсько-
му відділі ЦКРЛ – з 15 квітня; для населення, що здійснює 
опалення автономно природним газом, отримує пільги та 
субсидії на відшкодування за користування вказаним видом 
енергоносія, – з 30 квітня ц. р.

У райдержадміністрації
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Аграрна партія України 
ініціює опитування:
«Земля на продаж: 

так чи ні?!»
Ця тема уже кілька років поспіль хвилює україн-

ське суспільство й викликає низку протестів серед 
власників землі. І тривоги селянства не безпідстав-
ні. На думку членів обласної організації Аграрної 
партії України, очевидною є загроза, що землю у 
зубожілих селян за безцінь скуплять фінансово-
олігархічні клани, а через різні маніпуляції новими 
власниками можуть стати також і зарубіжні товсто-
суми, яким байдуже до українського села – колиски 
нашої нації.

Але це питання, шановні краяни, за жодних об-
ставин не може бути вирішене без вашої на те зго-
ди. Саме тому організоване опитування жителів 
нашої області. Тож прийдіть до імпровізованих урн, 
що будуть встановлені у населених пунктах кожно-
го району в палатках із символікою Аграрної партії.

Вашу відповідь – «Ні» чи «Так» – на це доленос-
не для всієї України запитання буде враховано при 
підбитті підсумків. І хоча опитування має дорадчий 
характер, про його результати будуть офіційно по-
відомлені Президент, Верховна Рада та Кабінет Мі-
ністрів України.

Детальнішу інформацію з цього приводу можна 
отримати в офісі АПУ за телефоном: (050) 377-
35-75 чи за електронною адресою: Ternopil.apu@
gmail.com.

Прес-служба обласної організації АПУ 

Третій тиждень поспіль країна зосеред-
жена на вирішенні штучної, навмисно спро-
вокованої політичної кризи. Причиною по-
літичної нестабільності стала масштабна 
робота з дискредитації уряду, яка несе в 

собі абсолютну загрозу зупинки усіх роз-
початих реформ у державі, що неминуче 
призведе до стагнації економіки, дефолту 
та різкого падіння донизу. І найголовніше – 
реваншу колишніх соратників Януковича.

Наразі за підрив діяльності уряду взяло-
ся дуже багато зацікавлених осіб – від олі-
гархів, яким нинішній уряд перекрив доступ 
до державних потоків, зруйнувавши сис-
темну корупцію, до політиків з величезними 
амбіціями.

Але, не зважаючи на суцільні перешкоди, 

уряду вдалося за короткий час досягти зна-
чних успіхів як в економіці, так і в країні в 
цілому.

Очоливши уряд і отримавши порожню 
казну та виснажену країну, першочерговим і 

негайним завданням перед Яценюком було 
приведення у бойову готовність української 
армії. Тоді вперше за часи незалежності 
видатки на безпеку і оборону було забез-
печено на рівні понад 5 відсотків ВВП. З 96 
млрд. грн. у 2015 році фінансування Зброй-
них Сил у 2016-му зросло до 114 млрд. грн.

В умовах війни уряд забезпечив виплати 
громадянам зарплат і пенсій, без затримок 
і зволікань.

Ще одним терміновим кроком було за-
безпечення енергетичної незалежності 

від Росії. Україна вперше пережила зиму 
без російського газу. Прем’єр-міністр Яце-
нюк налагодив систему диверсифікації по-
стачання газу з країн Європейського Со-
юзу. Також було диверсифіковано поставки 
ядерного палива для українських атомних 
електростанцій. Уряд ліквідував олігархічну 
монополію в енергетичному секторі. В енер-
гопостачанні було докладено немало зусиль 
аби усунути корупційних тіньових посеред-
ників, створивши умови для прямих контак-
тів з постачальниками. Скорочено дефіцит 
бюджету НАК «Нафтогаз». У цьому напрям-
ку Кабінет Міністрів і далі продовжує пра-
цювати над тим, аби забезпечити прибутки 
компанії уже в поточному році. Це прагнен-
ня уряду неодноразово підтверджували 
і представники Міжнародного валютного 
фонду, посилаючись на узгоджену програ-
му співпраці з Україною.

В рамках цієї співпраці, Україна вперше за 
часи своєї незалежності виконала програму 
зобов’язання перед МВФ, в результаті чого 
Фонд прийняв рішення виділити нашій державі 
17,5 млрд. доларів. До речі, перший англомов-
ний прем’єр-міністр, роботу якого схвалюють 
практично усі західні партнери. Є інформація, 
що саме під нього і виділяються транші. Він є 
для західних партнерів України гарантом впро-
вадження реформ. 

Продовжуючи співпрацю із західними 
партнерами, Глава нинішнього уряду чітко 
тримає курс на євроінтеграцію. Так, не зва-
жаючи на шалений спротив РФ, Яценюком 
була підписана політична частина Угоди 
про асоціацію з ЄС та введена в дію Угода 
про зону вільної торгівлі Україна-ЄС. Слід 
підкреслити, що саме чинний прем’єр за-
безпечив виконання усіх кроків, практично 
в усіх галузях, задля надання українським 
громадянам  безвізового режиму з ЄС.

У боротьбі із зовнішнім ворогом був ініці-
атором заснування Женевського формату 
переговорів у складі України, США, ЄС та 
Росії для зупинки агресії проти нашої дер-
жави.

Також завдяки зусиллям уряду була про-
ведена масштабна реформа правоохорон-
них органів, а також запущена система де-
централізації, завдяки якій місцеві бюджети 
отримали на 40 відсотків коштів більше.

Слід відзначити, що нинішньому уряду 
вдалося вийти на зростання промислового 
виробництва. Вперше за останні роки, та 
ще й в період війни, промислове виробни-
цтво зросло на 7,6 відсотка. Також, завдяки 
діям уряду, темпи інфляції були сповільнені 
з 114 відсотків до 99,6 відсотка  в порівнян-
ні з минулим роком. Не зважаючи на війну, 
зумів забезпечити безперебійні соцвиплати 
та запровадив спрощений порядок надан-
ня субсидій малозабезпеченим громадя-
нам. Зовнішній борг України було скороче-
но на 6 млрд. доларів, бюджетний дефіцит 
з 12  до 3 відсотків, а золотовалютні резер-
ви країни на сьогодні становлять $13 млрд.

Зізнаймося чесно, самі собі, ніхто із ко-
лишніх прем’єрів не зробив стільки для ре-
формування країни. Бо популістичні гасла, 
надуті цифри, додаткову емісію та роздану 
тисячу гривень вкладникам Ощадбанку 
– аж ніяк не можна назвати реформами. 
Нинішній глава уряду – перший, хто на-
перед знаючи про падіння свого рейтингу, 
все-таки зважився провести непопулярні 
реформи задля перетворення нашої країни 
у процвітаючу могутню і дійсно незалежну 
державу.

І тепер, дочекавшись, доки Яценюк за-
кладе міцну основу для позитивних резуль-
татів наступного уряду, достатньо бажаю-
чих стати за штурвал корабля, який вивели 
зі шторму. Зауважте, всі мовчки сиділи, 
поки економіка була розвалена, а країна 
знекровлена, притаївшись давали йому 
шанс докотити цей камінь догори.

Мета дискредитації уряду – елементарна 
жадоба влади, отримання усієї її повноти 
та тотальний контроль усіх сфер державної 
машини. В результаті – повернення олігар-
хів, стрімке відкочування назад і падіння 
донизу. Чи заради цього ми – українці, усі 
разом, не покладаючи рук і вдень, і вночі, 
і в мороз, і в спеку, працювали, аби знову 
опинитися на самому дні?

                                                   

  Оксана МАРЧУК

За сприяння народного депутата України Олега Барни та 
співпраці із Тернопільською обласною держадміністрацією, 
головою Тернопільської обласної ради Віктором Овчару-
ком, головами Чортківської райдержадміністрації Михай-
лом Сташківим, Заліщицької РДА Борисом Шепітком, Бор-
щівської – Людмилою Юзьків і депутатами Тернопільської 
обласної ради Василем Вислоцьким, Любомиром Біликом, 
Василем Градовим, Володимиром Заліщуком (Чортківський 
район), Володимиром Іванишиним (Борщівський район), 
Іваном Марущаком (Заліщицький район) представника-
ми бізнесу та допомоги помічників народного депутата 
І.Красовського, Р.Шепітка, О.Степового, В.Мойсеюка, депу-
татів районних та міських рад Заліщицького, Чортківського, 
Борщівського районів стало можливим збільшити в 6 разів 
кошти на розвиток інфраструктури округу, отримання додат-
кових субвенцій з державного бюджету на дофінансування 
медицини, освіти тощо та досягти значних результатів у 
відновленні інфраструктури трьох районів. Поряд з тим, на-
родний депутат Олег Барна на зустрічах із жителями та вла-
дою вимагає жорсткого контролю з їх боку (місцевої влади, 
депутатів, громадських активістів і небайдужих громадян) 
за використанням державних коштів та якості проведення 
робіт. 

У квітні минулого року за поданням народного депутата 
України Олега Барни з державного бюджету було виділено 
на округ 20 млн. грн. за програмою регіонального розвитку. 
По 5 млн. грн. депутати фракції БПП від Тернопільщини 
надали для будівництва обласного перинатального центру 
(матері та новонародженої дитини). За кошти народного 
депутата  та помічника І.Красовського встановлено меморі-
альні дошки дев`яти загиблим Героям АТО з наших районів. 

Улітку за сприяння депутата було організовано відпочинок 
дітей з 10 родин загиблих та поранених учасників АТО у 
Карпатах в комплексі «Артек-Буковель». Встановлено ігро-
вий майданчик у центрі Борщева.

Зокрема по Чортківському району у 2015 р. реалізовано: 
1,1 млн. грн. на реконструкцію будинку культури в с. Біло-
божниця; 1,07 млн. – на амбулаторію, клуб та бібліотеку в с. 
Нагірянка; 1,1 млн. грн. – на реконструкцію дитячо-юнацької 
спортивної школи. Здіснено поточний ремонт місцевих до-
ріг району.

Плани на 2016 рік: на відбудову будинку культури в с. 
Улашківці виділено 2,5 млн. грн.; утеплення школи в Ягіль-
ниці – 1,5 млн. грн.; ремонт покрівлі в районній поліклініці 
в м. Чорткові – 2,9 млн. грн.; утеплення школи в с. Звиняч 
– 1,5 млн. грн.; утеплення гуртожитку медичного коледжу 
– 1,5 млн. грн.; ремонт клубу с. Сосулівка – 200 тис. грн.; 
ремонт автодоріг Чортків – Заліщики, Джурин – Базар. 

За сприяння народного депутата Олега Барни та голови 
Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни іні-
ційовано відновлення 44-ї Тернопільської артилерійської 
бригади, зокрема в її складі військові частини у Чорткові та 
Теребовлі. У Державному бюджеті закладено 22 млн. грн. 
на відновлення інфраструктури бригади, зокрема, близько 
7 млн. грн. на відновлення військової частини в м. Чорткові, 
де буде створено майже 500 робочих місць.

Кошти , які виділені з Держбюджету на громади: Завод-
ську – 1 млн. грн.; Білобожницьку – 3,2 млн. грн.; Колиндян-
ську – 4,1 млн. грн.

Прес-служба народного депутата України О.Барни

Олег БАРНА: «Досить чвар. 
Настав час єднання та праці заради країни 

і громад. Разом досягнемо більше»

Трибуна депутата

Реформи задля розвитку країни 
чи Сізіфова праця?
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Фотозвіт

Думки вголос

Дорогі краяни!
Звертаюсь до вас, як до справжніх українців, до людей, в ко-

трих залишилась хоч крапля сорому. Бо такі поняття, як честь, 
гордість і совість, вже давно зникли як з лексикону, так і з на-
шого з вами життя.

Зовсім недавно я почула один дуже мудрий вислів: «У лю-
дини немає можливості усім робити добро, але у неї є можли-
вість нікому не чинити зла».

Від однієї думки про майбутнє наших внуків і правнуків мені 
стає моторошно. Особисто я, коли йду з Вигнанки до Чортко-
ва, то, вибачте, мені здається, що це дорога на той світ… І не 
тому, що більше півжиття позаду, а тому, що залишилась єдина 
стежина, по якій інколи неможливо перейти… Не кажучи про 
те, що завдяки нашим «неймовірним зусиллям» повмирали всі 
місцеві джерела. А вони були живою водою. Ми давно живемо 
за принципом «Людина людині – вовк».

Не в такому далекому минулому добре пам’ятаю, як в один 
з чудових весняних днів з чиєїсь розумної ініціативи на гору, 
яка височіє над Чортковом, вийшли школярі та дорослі, сту-
денти та працівники багатьох організацій, щоби посадити 
дерева. Адже окрім травички на ній нічого не росло. Правда, 
вона була чиста й соковита. Навіть роса – і та пахла якось 
особливо. А про солов`їв годі й казати…

Якщо ми не можемо змінити ситуацію, бо нічого в цьому світі 
не залежить від нас, то хоча б не псуймо того, що маємо. Не-
дарма над українцями підсмішковуються державні властели-
ни, кажучи: «Маєте те, на що заслуговуєте!».

Якою ж речовиною має заплисти мозок, аби робити такі жах-
ливі речі? Завдяки безголовим істотам наша Вигнанка з року в 
рік прикрашається залишками євроремонтів, купами склотари, 
різноманіттям пластику та різного лахміття. А ще в моду уві-
йшли памперси, а це окрема сторінка історії падіння жителів 
нашої планети. Тому що така річ, як сучасний підгузник, взагалі 
не розсмоктується в природних умовах.

У такі складні часи про що ця жінка пише – подивуєтесь. Я сама 
собі дивуюсь. Нікому до цього нема діла. Війна, криза, економічні 

негаразди, а я про сміття. Чомусь не можу зрозуміти: в кожній 
домівці у господарів чисто, затишно, прибрано; чому ж, вий-
шовши за поріг власного дому, ми поводимо себе так ганебно? 
Навіть в комуністичному режимі було таке поняття, як «благо-
устрій території». А територія, де проживає певне населення, 
вірніше, її вигляд, це обличчя жителів усієї місцини.

Люди! Ми не маємо лиця! Боюсь, що потрібно щонайменше 
ще півстоліття, щоби ми навчились поважати себе і оточую-
чий нас світ. Ми не усвідомлюємо, що ми – злочинці. Настрій 
очікування надовго поселився в головах народу. Він чекає, що 
хтось прийде і за нього зробить. На кого надіємось? Німці, по-
ляки, китайці?.. Через те і топче чужий чобіт неньку Україну, бо 
забулося, з чого починається Батьківщина.

Від того, скільки хороших пісень, віршів чи нарисів написано 
про наше славне містечко Чортків, воно чистішим не стає. А наша 
гора – заповідна зона і без неї місто втопилося б в пилюці.

Пишу не для того, щоб поскаржитись. Не тицяю пальцем ні 
на кого. Тут немає крайнього. Влада потрібна всім, а земля – 
нікому. Вірніше, вона потрібна, та лише для «прихватизації». 
Ми платимо надто високу ціну за свою байдужість, не усвідом-
люючи того, що ЗАВТРА може не бути. Щоб почистити чагарни-
ки та вивезти на сміттєзвалище наші багаторічні підлі вчинки, 
потрібна непосильна праця усіх, причетних до скоєного.

У моїх односельців є дуже багато запитань, які немає кому 
поставити. Значить, потрібно якось згуртовуватись самостійно. 
Бо ж не може декілька родин, які живуть над горою, працювати 
для задоволення оточуючих. Це що тільки їм потрібно? Сім`ї 
Ранчковських, Калужських, Колодніцьких, Сернецьких, Вер-
біцьких щороку виходять з власної ініціативи лише для того, 
щоб дорога додому не перетворилась у «мертву зону».

«Давайте кожен почнемо з себе» – нове всім відоме гасло, 
а є ще одне: «А хто, як не Я?». Кращі сини й доньки України 
вмирають за нас, гинуть волонтери, дорослі та діти, голодують 
та пропадають безвісти і не завжди виживають в полоні… Таке 
враження, що це не про нас.

Давайте будемо гідними своїх героїв! Єдина Надія Савченко 

має найбільше Серце в Україні, а народ лише прикривається 
її славою. Оце ставлення до навколишнього середовища на-
зивають «менталітетом українців». Хто придумав таке слово? 
Це тупість, черствість і лінивство в кінці кінців. Ми фальшиві і 
нещирі ні перед своєю Землею, ані перед Богом…

Чому нікому не приходить до голови, що можна змінити жит-
тя на краще? Повірте мені. Воно розквітне дивним садом без 
усіляких затрат, лише від однієї Любові до рідного краю.

Земля Любові
Коли акації цвітуть попід горою
І ніжно пестить вечір сон-траву,
Я розмовляю пошепки з тобою,
Тобою, рідна отчино, живу!
Вогні Чорткова блимають в тумані, 
Десь там за лісом потяг гомонить…
Спішу признатися селу в коханні –
Вкотре душевне почуття не спить.
Мій односельцю! Найдорожчий друже!
Чи любиш ти цю землю так, як я?
Не вірю, що вона тобі байдужа, 
Зеленодола Вигнанка моя.
Може, кому миліша Буковина,
Париж і Рим в шанобі світовій…
Горішня Вигнанка для нас усіх єдина,
Що кожна пора року личить їй.
Віками творена Всевишнім Зодчим,
Гордо вітає соколиний злет.
У будні дні і в дні святих урочин
Її красу підкреслює Серет.
Земле Любові! Мій маленький раю!
Пісні джерел священної води.
Вашій Величності на вічність присягаю.
З народженого дня і назавжди!

Галина ДЕШЕВА, 
с. Горішня Вигнанка

Реформуймося – завдяки Любові до рідного краю

І це таки так: зміни на заводі 
очевидні. От на знімках вгорі ви 
спостерігаєте початок розбудови 
нового підприємства з іноземними 
інвестиціями «СЕ Борднетце-Укра-
їна» у Чорткові. Нагадуємо, що 
11 березня була підписана угода 
купівлі-продажу частини майна 
ВАТ «Чортківський завод «Агро-
маш» (голова правління – Ярослав 
Журба) компанії Sumitomo Electric 
Bordnetze (генеральний директор 
– Ерхарт Бістрам). Потужний ін-
вестор прийшов на Чортківщину. 
Як бачите самі, ще не пройшло й 
місяця з моменту підписання уго-
ди, а на території колишніх цехів та 
офісних приміщень «Агромашу» 
вже спостерігаються серйозні змі-
ни. Офіси відремонтовані й обладнані, в одному з 
них вже навіть проводяться навчання інженерно-
го персоналу. Активно здійснюється ремонт при-
міщень під їдальню, роздягальні й ін.

На території колишніх цехів активно працює 
бригада будівельної компанії «КалушСтальБуд», 
яка спеціалізується на промисловому будівни-
цтві «під ключ». Як повідомив нам виконроб фір-
ми: «На цьому об’єкті ми працюємо десять днів. 
Результат – бачите самі. «Піднімати» подібні до 
оцього заводи – такою роботою ми вже займали-
ся. Тому можу запевнити, що здамо об’єкт вчасно. 
Поки що все йде за планом».

Голова правління ВАТ «Чортківський завод «Аг-
ромаш» Ярослав Журба, який і показував голові 
РДА Михайлу Сташківу та нам хід ремонтних ро-

біт, пояснив, що спочатку власники запланували 
«освоїти» лише частину з 14 тис. кв. м купленої 
території, а коли запустять перший, пілотний цех, 
приступлять до будівництва нового. «Ось тут, де 
зараз поки що бачимо дорогу між цехами, якраз 
посередині, зведуть підпори-конструкції металеві, 
які триматимуть накриття одного просторого, без 
жодних перегородок, робочого приміщення. Зо-
всім скоро весь цей простір заполонять робітники 
із наших міста, сіл, населених пунктів сусідніх ра-
йонів», – розповів пан Журба.

Отакі от фотозвіти ми плануємо подавати вам, 
шановні читачі, на сторінках нашої районки по-
всякчас, на різних етапах зведення потужного за-
воду у Чорткові.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Інвестори слів на вітер не кидають
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Написано серцем

Увіковічнення Армія

Як закінчили вищі військові навчальні заклади у 2006 році 
уродженці Чортківщини – і молодшими офіцерами стали в бо-
йовий стрій військових частин Збройних сил України. За цих 
десять років було скорочення протягом п’яти років військових 
частин і два роки війни Росії з Україною, яка не закінчена й 
досі…

А лейтенанти поповнили офіцерський склад армії як квалі-
фіковані спеціалісти-професіонали – і мені було приємно про 
них сказати добре слово за роки служби в газеті і по радіо 
про здійснення мрій випускників, але у кожного служба була 
своя…

Стали капітанами десять офіцерів, а чотири на сьогодні у 
запасі. Може, мешканці Чорткова і району за ці роки зустрі-
чались, але перемін в армії було багато, то наші капітани до 
рідних порогів приходили і якось урочисто ходили по своїх ву-
лицях міста і села. І це їм дуже потрібно у відпустках, а надто 
коли їх запрошували до школи і учні їх слухали уважно. То 
пропоную читачам газети прізвища та імена десяти капітанів: 
Олександр Артеменко, Петро Гевко, Михайло Гнатусько, Ан-
дрій Куник, Вадим Алексєєв, Олег Дячишин, Сергій Кусенко, 
Сергій Пономаренко, Ярослав Фасишевський, Микола Пахол-
ків. Честь і хвала їм за службу в армії держави Україна! Якраз 
аналітично підходимо до десятирічної служби цих офіцерів 
з боку громадськості, адже є добрий приклад для нинішніх 
юнаків, яким треба вчитися на офіцерів.

Між офіцерами має бути здорова конкуренція, аби старші 
командири і начальники мали більшу можливість вибирати 
висування на вищу вакантну посаду. Передового офіцера по 
службі з високими показниками підрозділу в бойовій і тактич-
ній підготовці, як правило, старші командири стараються під-
вищити в своїх частинах, з`єднаннях, а то і в об`єднаннях! 
Та такій можливості настає край, коли в інтересах Збройних 
сил України все-таки офіцер переміщується по службі як до-
стойний.

Безперечно, що вищеназвані офіцери-капітани морально 
готові стати старшими офіцерами-майорами. Успіхів їм на 
цьому шляху!

Чортківський об’єднаний міський військовий комісаріат в ці 
дні проводить відповідну роботу з підготовки кандидатів для 
вступних іспитів до вищих військових навчальних закладів.

Юнакам та юнкам, які бажають вчитися на офіцерів Зброй-
них сил України, доцільно тепер добровільно і свідомо прийти 
до об’єднаного міського військового комісаріату і заявити про 
свій намір-бажання.

***
З 1 грудня 2015 року Збройні сили України розпочали свій 

навчальний рік, котрий складається з зимового і літнього пе-
ріодів напруженого виконання програми бойового і гуманітар-
ного змісту.

Одночасно проводиться ротація військових підрозділів зі 
східних оборонних рубежів, на котрі виходять підрозділи з 
місць дислокації. Тобто зимовий період навчань, маневрів 
сприяє підвищенню боєготовності і боєздатності військових 
частин, до котрих після тримісячного навчання прибули осінні 
призовники для різних родів військ, і в першу чергу до такого 
виду військ, як Сухопутні війська ЗСУ.

Хочу сказати, що життя у військових підрозділах наповнене 
згідно з планами їх підготовки, але є відпустки як заохочуван-
ня солдатів і сержантів за високі досягнення в службі, в бойо-
вій підготовці, зокрема по стрільбі з різних видів стрілецького 
озброєння, а офіцерам і прапорщикам – навіть відпустки згідно 
із затвердженим ще в грудні 2015-го графіком на 2016 р. У Чорт-
ківському ОМВК черговий реєструє акуратно відпускників, адже 
врапт може змінитися обстановка на сході України… І наша На-
родна Армія захищатиме державу Україну!

Відпускники прибувають з підвищенням у військовому зван-
ні, а це значить, що вони і в посадах підвищені, тобто відпо-
відальніші. 

Кількість відпускників збільшилась. У селі Мухавка – молод-
ший лейтенант Р.Сухацький радісно відбув відпустку. Слухач 
Української віськово-медичної академії лейтенант Я.Магас до 
Чорткова навідується – він буде офіцером медичної служби 
в ЗСУ. Мушу написати і про те, що з Чортківського медично-
го коледжу (це вперше, і так потрібно!) випускників можуть 
прийняти в Київський національний медичний університет 
ім. Олександра Богомольця, а також у Вінницький медичний 
інститут на військово-медичний факультет. Постарайтеся, 
хлопці-випускники! Це треба!

А чортківець лейтенант І.Федорців – вже старший лейте-
нант. Він рік після закінчення військового інституту Київського 
національного університету ім.Тараса Шевченка продовжив 
успішно службу в Київському гарнізоні. Молодець, парубче! 
Зайди в Чортківську гімназію, не чекай запрошення від пана 
директора, бо це зайве – і виступи перед гімназистами!

Капітанами стали І.Криса, Р.Сусяк, Л.Білінський, 
С.Пономаренко – це вони заслужили за високі досягнення в 
бойовій і гуманітарній підготовці.

Старшими офіцерами-майорами стали А.Очеретний, 
В.Кучер, Є.Монастирський, підполковником – А.Фарбота. Це 
є доказ того, що наші чоловіки-військові гідно виконують вій-
ськовий обов’язок в армії України. Честь їм від громадськості 
Чортківщини!

Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, учасник бойових дій з розмінування

в Україні, уповноважений ЧОМВК

Минуло десять років…

Тримайся, Надіє…
Звертається мати до всього народу, 
спільноту світську призиває, 
спасти її доньку усіх вона просить, 
бо Надя в СІЗО з сил спадає.
Вона голодує, бо несправедливо 
її вороги обвинили, 
спочатку украли з своєї країни, 
а потім в тюрму засадили.
Постійно вишукують докази різні,
«діла» шиють їй без підстав.
Аж два адвокати її захищають, 
та проти Путіна сили не мають.
Хоч всі розуміють: «Усе це неправда, 
ні в чому не винна Надія».
Та їм би на довше її засадити,
така, мабуть, в ворога мрія.
Бо судді свій вирок щораз відкладають, 
все більше років прибавляють,
А Надя не їсть, тільки воду вживає, 
щодня кілограми втрачає.
Ставки дуже високі, на життя вони грають, 
лікарів у СІЗО не пускають.
Кремль обурений жестом, що Надя показала, 
так слово останнє вона їм сказала.
Тримайся, Надіє, Ти – наша надія 
і віра у краще життя.

Твій дух нескорений дає Тобі сили, 
такої, як Ти, у нас більше нема.
Ти ворогу в очі відкрито дивилась, 
на Тебе тиснули, та Ти не скорилась.
Ти міцно стоїш, не падеш на коліна, 
бо Ти у нас справжній патріот України!
Ти прикладом стала для всіх українців, 
ми всі гордимося Тобою,
Ти вмієш завжди домагатися свого 
і вести людей за собою.
Ти жінка смілива, тримаєшся гордо 
багато тяжких місяців.
Ти льотчиця сильна, у вірі незламна 
і приклад для чоловіків.
Бережи себе, Надю, і пам`ятай: 
за тобою усі українські жінки, 
ми у Бога для Тебе здоров`я попросим, 
віри й сили, щоб перемогти.
Бажаєм Тобі повернутись додому 
здоровою і живою.
Кріпися, Надіє, ми віримо в Тебе 
і всі стоїмо за Тобою.

Людмила КОСТЕНКО, 
член РО «Народний Рух україни», 

депутат районної ради
с. Капустинці

Немало-небагато спливло часу з того дня, коли Чортків-
щина, омита слізьми, прощалася із загиблим своїм Героєм, 
українським військовиком Романом Ільяшенком – чинним во-
лодарем Кубка України з фрі-файту, майстром спорту Укра-
їни; посмертно – «Спортивний герой» в обласній програмі 
«Герої спортивного року Тернопільщини-2014» та нагоро-
джений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. 

Життєва пісня волелюбного, мужнього 23-річного юнака 
обірвана 28 серпня 2014 року в бою за Іловайськ (Донецька 
обл.) ворожею невблаганною кулею. Пекучий біль втрати 
не втамувати в материному серці, не висушити гіркі сльози; 
важку тугу не приглушать навіть найкращі спогади рідних і 
близьких. Та пам’ять і шана відданому синові Батьківщини 
увіковічниться нами – сущими на землі.   

Вознеслася свята молитва у поминальній панахиді, яку від-
служив о. Григорій Канак. Промовляючи до присутніх, священ-

нослужитель засвідчив 
символічність злиття 
освячення пам’ятника 
герою з величним праз-
ником. «Адже саме 
цього дня, – мовив о. 
Григорій, –  людство в 
особі Діви Марії дізна-
лося від Архангела Гав-
риїла про народження 
в світ Спасителя. Бог 
отримав благу звіст-
ку від Діви Марії про 
те, що вона з радістю 
і смиренням приймає 
Боже Благословення. 
Так і ми лише з Божої 
милості  маємо велике 
спасіння, Святий Дух 
сходить  на кожного 
з нас, коли смиренно 
приймаємо Божу волю, 
здійснюємо добрі спра-

ви. В нашому житті переплітаються радість Благовіщення та 
болючі події Хресної дороги, тяготи особисті й родинні, але 
завжди Господь дає нам велику надію на життя, на воскресін-
ня та спасіння. Ось так Всевишній дав спасіння для Романа, 
який прийняв Божу волю – став на захист України та рідного 
народу. Дуже важливо, щоби кожен із нас сповнив місію сво-
го життя, місію християнського покликання». 

Щира вдячність за вагому підтримку та щедру жертовність 
злинула з уст матері загиблого Героя, адресована аграріям 
Чортківщини, благодійникам: Василю Градовому, Василеві Ви-
слоцькому, Ользі Фрич, Степанові Данилишину, Олегу Войци-
шину, Марії Горбаль, Володимиру Заболотному, Володимиру 
Заліщуку, Євгену 
Шкабару, Петрові 
Чайці, Михайлові За-
рівному, Анатолію 
Баранецькому, Жану 
Полю Прюдому. 
Адже завдяки саме 
їхньому клопотанню 
та забезпеченню не-
обхідного профінан-
сування споруджено 
та встановлено при-
ватним підприємцем 
Іваном Калакайлом 
пам’ятник на могилі 
Романа. 

Низький уклін від-
дали добродії мате-
рі Героя, зичивши 
їй міцності духу та 
здоров’я. 

Герої не вмира-
ють!

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото 

Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Пам’ять і шана – нетлінні
Учора, в день християнського свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, 

 відбулося освячення пам’ятника на могилі Романа Ільяшенка.
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Літературні зустрічі

Незабутність вражень

У Чортків визнаний не лише в Україні, а й зна-
ний у світі поет завітав на запрошення головно-
го редактора журналу «Золота ПЕКТОРАЛЬ» 
Володимира Погорецького, адже у скорім часі 
(до Книжкового форуму, як запевнив пан Пого-
рецький) у видавництві з однойменною назвою 
побачить світ збірка публіцистики Ігоря Павлю-
ка «Інтимне дихання епохи». Сигнальний при-
мірник видання збірки своїх статей, рецензій, 
передмов, промов, виступів поет і презентував, 
власне, на зустрічі з чортківчанами. 

Провінція – звідки їдуть найкращі жінки
До Гондурасу чи Сербії,
А зігнута шабля з хребта
Ну ніяк не росте догори… 
– декламував пан Павлюк рядки зі циклу ві-

ршів «Українська провінція». «Зараз, із актив-
ним входженням в наше життя Інтернету та 
науково-технічного прогресу, коли віддалі вна-
слідок цього зближуються, поняття провінції 
розмивається, тому тут, у Чорткові, пульсує на 
всю Україну літературно-мистецький журнал 
«Золота ПЕКТОРАЛЬ», а згодом функціонува-
тиме видавництво», – пояснив митець свій ви-
бір місця друку об`ємної за обсягом й змістом 
публіцистики. 

…Малочисельна (на превеликий жаль, бо 
такі люди вартують, аби їх слухали й чули 

сучасні покоління) зустріч, ніби товариство 
обраних любителів художнього слова, на-
штовхувала на вилив одкровень душі. Тому 
так спрагло сприймалася присутніми сув’язь 
віршів, читана поетом з пам`яті спеціально 
для того дня зібраної аудиторії. Ще більше 
одкровень, ба, навіть тлумачення теперішньої 
своєї філософії життя й поезії, полилося після 
поставлених запитань, до яких спонукав пись-
менник, прагнучи, щоб зустріч була діалогом.

На запитання: що надихає, відповідь була 
несподівана, а тому аж надто «гола» своєю 
правдивістю: 

– Те, що заважає. Якщо по-християнськи 
взяти, тепер я зрозумів, чому треба любити 
ворогів. От напряму: той, хто ворог, він під-
штовхує до Всевишнього, а друзі – то як канат 
до світла. Ти йдеш, вороги тебе підштовхують, 
як ніхто. І тут, коли тебе зраджують друзі, над-
ходить відчай такий, що й не вимовити. Ти 
залишаєшся сам на сам. З ким? З собою. От 
якщо на самоті можеш жити день, тиждень, 
рік, тоді зрозумієш себе. Якось в лісах волин-
ського Полісся натрапили на хатинку, в якій 
одиноко жила старенька. «Як ви живете сама 
в лісі?» – запитую. «Чому сама?» – відповідає. 
– «Я не сама – з Богом». Я тоді її дуже добре 
зрозумів. На той час я вже відчув це на собі: 

коли залишаєшся сам – тоді залишаєшся з 
Богом і після вже нічого не страшно. Кожен, 
зрештою, пережив це на собі, і не має значен-
ня розмір ножа. Модель та сама: обплювати, 
розіп`яти… Кожен це переживає і усвідомлює: 
не можна йти за Христом без хреста. І це 
плюс. Зрештою, якщо дивитися в схоластич-
ній системі координат, то Христос – найбіль-
ший поет світу. Він створив свою легенду, що 
намагається здійснити кожний поет. Але для 
цього не достатньо тільки гарно писати, а й 
підтвердити викладені істини своїм життям. 
Якщо біографія відрізняється від тексту, то не 
віриш людині, знаєш: він фальшивить.

Коли я внаслідок зради друзів впав у депре-
сію, мене спасла релігія. Я почав тим людям 
дякувати і дякувати усвідомлено, бо це вони 
підштовхнули мене до найвищої свободи. Тоді 
поезія стала для мене як передпокій. Літера-
тура була моїм всім до 45 років, поети були ку-
мирами, а зараз моїми кумирами є святі отці. 
Їхній духовний подвиг мені цікавіший, ніж жит-
тя поетів. Література потрібна тому, хто ще по-
справжньому не прийшов до релігії. Змінивши 
свій світогляд на релігійний, залишивши літе-
ратуру, я став більшим профі. Можливо, тому, 
що є незалежним від неї, дивлюсь збоку, а 
отже, бачу не себе в ній, а усе в комплексі.

Я зрозумів завдяки релігії просту річ. Так, як 
Христос помер, щоб воскреснути й стати без-
смертним, як зерно, вкинуте в землю, мусить 
померти, щоб прорости пагоном, так і поети 
мають пройти випробування смертю. Після 
неї або відходять у небуття, або стають без-
смертними. 

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Лауреат премії ПЕН-клубу у часі Великого посту 
повчає чортківчан: любіть ворогів своїх

25 березня у читальній залі районної бібліотеки відбулася зустріч жителів Чортківщини із відомим поетом, 
науковцем, лауреатом Шевченківської премії та премії англійського ПЕН-клубу Ігорем Павлюком. У камерній атмосфері зустрічі 

поет розповів про творчі здобутки, поділився своїми планами у літературі, 
а також повідав присутнім про зміни у своєму світобаченні. 

31 березня, осяяне сонячною усмішкою, 
сповнилося щемною трепетністю і неабияким 
хвилюванням. Адже саме того дня Чортківщи-
на з нетерпінням очікувала бажаних гостей – 
юнь з Донеччини, в мирне життя якої чорним 
лихоліттям увірвалася смертоносна війна, 
принісши страх, біль, сльози і незвіданість за-
втрашнього. 

І ось – надвечір’я, мить зустрічі… Поміж 
лагідних променів сонця обдарував землю те-
плими краплинами весняний дощик – це так 
символічно для такої незвичайної події, як у 

поетиці Олександра Олеся: з журбою радість 
обнялась… 

На подвір’ї управління Бучацької єпархії 
– многолюддя: преосвященний владика Бу-
чацької єпархії УГКЦ Дмитро Григорак, вікарій 
єпархії отець Володимир Заболотний; голова 
райради Віктор Шепета, голова РДА Михайло 
Сташків, їх заступники Петро Пушкар та Іван 
Віват; керуючий справами райради Тетяна 
Яблонь, начальник відділу освіти РДА Ірина 
Гулька; сестри-монахині Бучацької єпархії; 
представники освіти району, родин разом із 
директорами шкіл і сільськими головами (Па-
лашівки, Бичківців, Звиняча, Нагірянки, Косо-
ва, Пробіжни, Великих Чорнокінців, Мухавки, 
Білої, Ягільниці, Долини, Кривенького, Росоха-
ча), які опікуватимуться дітьми і вчителями в 
часі їх перебування (4 дні) на теренах нашого 
краю. 

Втомлена (адже більше доби в дорозі), але 
радісна сипонула дітвора зі шкільного авто-

буса, кожному було вручено жовто-блакитний 
прапорець – символ єдності та братерства; 
як зауважив о. Володимир: «Сподіваємося, в 
скорім часі й нас на Донеччині зустрічатимуть 
українськими стягами». 

У приміщенні Бучацької єпархії відбулася 
обідня трапеза (смачнючі страви приготували 
сестри-монахині), супроводжувана, як годить-
ся у християн, спільною святою молитвою. 
Отець Володимир впереміж із жартами (щоби, 
так би мовити, зняти помітне хвилювання ві-
зитівників) розповів коротко про походження 

назви нашого міста 
й провів екскурс 
центром Бучацької 
єпархії. А відтак 
роз’їхалися гостів-
ники до місць свого 
тимчасового посе-
лення. 

Програма пере-
бування донеччан 
на Чортківщині 
була насиченою та 
різноманітною. 

У часі зорганізо-
ваного концерту, 
який проходив у 
районному будин-
ку культури ім. 
К.Рубчакової, ді-
твора (як місцева, 

так і приїжджа) демонструвала свої мистецькі 
таланти, за що була обласкана щирими оплес-
ками глядачів. А відтак – екскурсія Чортковом, 
спілкування з місцевими школярами; участь 
у молодіжній хресній дорозі, яка відбувалася 
в храмі Вознесіння Господнього (м. Чортків); 
поїздка в Марійський Духовний Центр «Зарва-
ниця»; розважилися гості в ТРЦ «Подоляни» 
м. Тернополя; а окрім того – в кожному селі, 
де перебувала окремо дітвора, також була ор-
ганізована індивідуальна програма, з метою 
ознайомлення звичаїв і традицій нашого краю; 
насамкінець гостівники мали змогу (завдяки 
клопотанню чортківських волонтерів) насоло-
дитися й екскурсією по Львову. 

Сповнені неабиякими враженнями діти ра-
зом із наставниками – Ларисою Недолужко 
(вчитель української мови та літератури Оль-
гинської ЗОШ) і Тамілою Охрицькою (педагог-
організатор вказаної школи) поділилися свої-
ми враженнями: 

– Перш за все, слід сказати, – розповідає 
п. Лариса, – нещодавно в м. Волноваха від-
бувся районний конкурс лідерів шкіл, де треба 
було представити одне з міст України, так ось 
наші учні презентували саме Чортків.  Звістку 
про поїздку на Тернопілля сприйняли із задо-
воленням, хоч і було присутнє певне хвилю-
вання в декого. Надзвичайно вражені гостин-
ністю ваших краян. Тепло і щирість господарів 
полонили наші серця, за що сердечно вдячні.  
В сім’ях, де ми проживали, – доповнюють шко-
лярі, – обдарували нас традиційними вишива-
ними сорочками, рушниками, серветками, а 
ще – солодощами та пригощали вишуканими 
стравами української традиційної кухні; о. Во-

лодимир спрезентував нам, як мовляв жар-
тома, «бандерівський» мед; влаштовували 
незабутні дозвілля, зорганізовані чи не всією 
сільською громадою. Чудово провели час, ба-
гато цікавого дізналися про традиції вашого 
краю; подружилися з місцевими хлопцями та 
дівчатами, навіть не хочеться від’їжджати. 

Ми, кореспонденти районки, в спілкуванні з 
нашими гостями обминали болючу й тривож-
ну тему про події сьогодення – жахіття війни, 
що ввірвалося в їх домівки. Та все ж уже з уст 
людей, котрі опікувалися донеччанами, дізна-
лися й про деякі хвилюючі моменти. Коли до-

рогою ще до Чорткова призупинилися, щоби 
перепочити, подихати, як-то кажуть, свіжим 
повітрям, то діти з острахом запитували, чи не 
замінована придорожня зелена зона… Миттє-
вим був і переляк щодо того, чи не прийдуть 
сюди за ними сепаратисти… Важко сприймати 
те, що безглузде непорозуміння політиків, вла-
дарів держав, агресивність завоювань лячним 
болем відбивається в дитячій свідомості. 

У день від’їзду голова районної ради Віктор 
Шепета й очільниця районної освіти Ірина 
Гулька, подякувавши всім, хто доклав макси-
мум зусиль до реалізації цього візиту та взяв 
на себе низку неабияких клопотів, щоби ді-
твора почувала себе як удома, вручили гостю-
вальникам  пам`ятні сувеніри (кожному зокре-
ма) та передали подарунок для їхньої школи; 

Володимир Мороз (від волонтерів) приготував 
дітворі смаколики в дорогу. 

Насамкінець побіля районної адмінбудівлі 
всі разом у знак дружби посадили черемху, 
цвітіння якої символізуватиме єдність і бра-
терство, бо немає Сходу і Заходу, Україна – 
єдина.          

У червні Чортківщина знову чекає гостей, 
сподіваємося, взаємна гостина стане доброю 
традицією для Тернопілля й Донеччини. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Канікули донеччан на Чортківщині
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Паломництво

Хліб душі

Весна вступила в свої права, принісши 
християнам важливу звістку: розпочався Ве-
ликий Піст, який веде вірних до остаточного 
визволення в очікуванні близької перемоги 
Христа над усім злом, що панує в суспільстві 
й пригнічує нас у житті. Час Великопосту – це 
час особливого прощення, навернення й по-
кути; вірні приступають до Святої сповіді, При-
частя і духовно заглиблюються в містичну таї-
ну страждань і безцінної жертви Ісуса Христа. 

У Хрестопоклінну неділю свята Церква 
для підкріплення нашого духу наказує по-
особливому почитати святий Господній хрест. 
У середпістя в Старій Ягільниці відбулося ве-
личне християнське дійство – хресна хода. 
Прижилася вона у селі з часу приходу на 
парафію о. Олега Капулова, котрий щорічно 
урізноманітнює форми проведення Хресної 
дороги. Сільчани сім’ями поспішали до церк-
ви Введення у храм Пресвятої Богородиці, 
щоби взяти участь у великопісному дійстві. 
Довкіллям злинули мелодійні звуки дзво-

нів. На раменах о. Олег виніс великий хрест, 
який прийняли вірні. Перша стація – каплиця-
пам’ятка скасування кріпосного права. Звідси, 
за сходом сонця, йшла процесія, очолювана 
парохом, до наступних стацій. Кожен старався 
понести Хрест, який з трепетом передавався 
з рук в руки парафіян. У часі слухання набо-
жества учасники ходу переносилися думками 
в далеке минуле, коли невинного Ісуса Пилат 
засудив на смерть. 

Паде і знов підводиться Ісус, 
А жовнір б’є, катує і штовхає… 
І з-під вінка тернового струмок 
Живою кров’ю по лиці стікає. 
Ісус хотів лиш одного – щоби люди любили 

Господа, своїх ближніх і навіть ворогів.  
Бажаючих нести хрест ставало все більше 

й більше. Дорослі і юні, діти і старенькі (з па-
личкою в руці) – прямували Хресною дорогою 
за страждаючим Ісусом, який віддав Себе на 
поталу, взявши гріховність всього людства на 
Себе.  

Хресна хода завершилася в церкві; о. Олег, 
щиро дякуючи парафіянам, зазначив: «Ісус 
благословлятиме вас усіх, що Його страстям 
сьогодні честь віддали. Кожен має свій життє-
вий хрест, і дуже важливо нести його таким, 
яким він є. Нехай відчуття несення нами що-

день хреста додає сили і відваги поборювати 
земні труднощі, щоб отримати вічні блага на 
небесах». 

Петро ПАЛІЙ 
Фото Марії КОКІВ  

Духовний провідник групи о. д-р Мирослав Ду-
мич благословив усіх на щасливу подорож. 

День розпочався з Великопосної Літургії На-
передосвячених Дарів, яку в церкві Собору Івана 
Хрестителя відслужили отці Мирослав і Мар’ян. 
А Святу Тайну сповіді уділили вірним отці Іван і 
Тарас; священнослужителі виголосили молитви 
за здоров’я нас і наших рідних, правлячу владу, 
за Надію Савченко та її волю, за припинення ві-
йни та спокій в Україні. 

Церква Собору Івана Хрестителя славиться іко-
ною Богородиці, яка розв’язує вузли (прибула вона 
з далекої Аргентини). Ми щиро вдячні адміністра-
тору парафії о. Іванові Колодлію (до речі, він – наш 
земляк) за все, а особливо – за одяг любові, що 
є союзом досконалості. Принагідно запитали: «Як 
Вам вдається так спритно господарювати?». У від-
повідь: «Молитви і тільки молитви». Також сердеч-
на дяка пані їмості Марії, котра повсякчас допома-
гала нам словом і ділом.

Окрім церкви Собору Івана Хрестителя нам вда-
лося побувати ще у 8-ми головних греко-католиць-
ких святинях м. Львова. 

Ось короткий екскурс побаченого й почутого. 
Храм Різдва Пресвятої Богородиці – одна з най-

більших парафій України. Тут є мощі блаженного 
священномученика Григорія Лакоти (колишнього 
єпископа Перемишльської єпархії УГКЦ), який від-
був 10 років каторги у воркутинських таборах, за 
свою людяність він названий каторжниками «анге-

лом у людському тілі». А також на території хра-
му знаходяться велика фігура Папі Іоану Павлу ІІ, 
стенд Небесній сотні. 

Архикатедральний собор св. Юра, саме в ньому 
століттями знаходилася резиденція митрополитів 
УГКЦ. Славиться собор Теребовлянською чудот-
ворною іконою Пресвятої Богородиці, яка належить 
до найстаріших плачучих ікон. У соборі є крипта – 
усипальниця ієрархів УГКЦ, де перебувають мощі 
Сильвестра Сембратовича, Андрея Шептицького, 
Йосифа Сліпого, Володимира Стернюка, Миросла-
ва-Івана Любачівського. 

У квартирі-музеї блаженного Василя Величков-
ського з уст сестри-монахині ЧСВВ Теофіли дізна-
лися про його мученицьке духовне життя. Слід ска-
зати, мощі блаженного є у нашому катедральному 
соборі. 

Греко-католицькою парафією є церква св. Ан-
дрія, в ній служать отці-василіяни. Раніше це був 
римо-католицький костел при монастирі ордену 
бернардинів. Тут знаходиться Деревлянська чудот-
ворна ікона. Сьогодні в монастирському домі роз-
міщений центральний державний історичний архів 
України. 

У римо-католицькому архикатедральному собо-
рі Успіння Пресвятої Богородиці знаходяться мощі 
Папи Іоана Павла ІІ.

Гарнізонний храм свв. Апп. Петра і Павла відо-
мий у Львові як костел єзуїтів; у 2010 р. храм пере-
дали у власність курії львівської архиєпархії УГКЦ 

під опіку душпастирів центру військового капелан-
ства. 

Першою у м. Львові, що повернулася до УГКЦ, є 
церква Преображення Господнього. 

Вірменський собор – один з найвидатніших хра-
мів старовинного міста, шматочок Вірменії у Львові. 
Пам’ятка архітектури національного значення, що 
належить до світової спадщини ЮНЕСКО. 

Львів упродовж віків залишається непереверше-
ною пам’яткою світової архітектури. Побувавши в 

найславетніших святинях, ми відкрили для себе їх 
значимість, сповнилися багажем духовних знань; 
зрозуміли: лише згуртованістю люди гартують свій 
дух, виховують у собі любов до Бога, ближнього і 
рідного краю. 

Марія САВРУК,
парафіянка катедрального собору 

Верх. Апп. Петра і Павла м. Чорткова,
учасниця паломництва 

До джерел духовності міста Львова
2016-й проголошений Папою Франциском ювілейним роком Божого Милосердя – 

це виняткова цінність для християнського світу. З цієї нагоди ми, вірні катедри 
свв. Верховних Апп. Петра і Павла м. Чортків, організували паломництво, 

яке здійснили 23 березня, по церквах Львова. До нас приєдналися 
разом із о. Мар’яном Лемчуком і парафіяни церкви Вознесіння ГНІХ.

Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, 
і святеє Воскресіння Твоє славимо… 

Хресна хода

Аби дістатись миру й волі

Фоторепортаж Володимира ТИХОВИЧА



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 00.55 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.40 Д/с «Вiзит до Кореї» 
11.40 Чоловiчий клуб. Спорт 
13.30 Казки Лiрника Сашка 
13.40 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Суспiльний унiверситет 
15.10 Т/с «Бiлявка» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Word on the street 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 8» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий ресторан 
з Русланом Сенiчкиним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Матусi» 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Два Iвани» (1) 
12.25 Х/ф «Два Iвани» 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
14.35 «Сiмейний суд» 
15.20 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Гречанка» (1) 
22.50 Т/с «Культ» (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма «Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма «Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
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12 квітня, вівторок 13 квітня, середа 14 квітня, 11 квітня, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 00.55 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.00 ДебатиPRO 
11.30 РЕ:ФОРМА 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Мультфiльм 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.10 Х/ф «Залiзна сотня» 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Книга ua 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 12.20 «Мiняю жiнку - 8» 
10.50 «Мiняю жiнку - 8» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкиним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Матусi» 
22.00 «Мiняю жiнку» 
00.00 Х/ф «Заповiт блудницi» 

ІНТЕР
06.10, 11.10, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Гречанка» (1) 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
14.40, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Судите сами» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Культ» (2) 
00.15 Т/с «Щасливчик 
Пашка» (1) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Програма 
«Євромакс» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
13.00 Концерт ансамблю 
народної музики «Росава», 

м.Черкаси 
14.00 Х/ф «Вiдсутня ланка» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Слова на 
вiконному склi» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Антизомбi 
11.45, 13.15 Х/ф «Рембо. 
Перша кров» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Т/с «Код 
Костянтина» (2) 
16.20, 21.25 Т/с «На трьох-2» (2) 
17.20, 22.20 Т/с «На трьох» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.20 Х/ф «Рембо. Перша 
кров-2» (2) 

СТБ
05.50, 16.00 «Все буде добре!» 
07.50 «Битва екстрасенсiв 13» 
12.05 «МастерШеф - 2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «МастерШеф Дiти - 5» 
00.15 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.50, 18.00 Абзац! 
04.45 Зона ночi 
06.05, 07.25 Kids Time 
06.07 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.27 Т/с «Друзi» 
09.55, 22.05 Київ вдень i вночi 
10.45 Т/с «СашаТаня» (2) 
17.00, 19.00, 20.00 
Хто зверху 
22.55 Х/ф «Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць» 
00.45 Педан-Притула Шоу 
02.50 Про що говорять 
тварини 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 21.00, 23.30, 05.20 
Т/с «Я все пам’ятаю» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 03.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 03.45 Зоряний 
шлях 
10.50 Реальна мiстика 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.30 Т/с «Сходи в 
небеса» (2) 
18.00, 04.35 Т/с 
«Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
23.00 Подiї дня 
00.25 Т/с «C.S.I. 
Мiсце злочину 
Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 15.45, 02.10 
«Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.20, 01.15 Д/п 
«Знищенi за мить» 
10.15, 00.20 Д/п 
«Сучаснi снайпери» 
11.10 Х/ф «2000: 
Момент апокалiпсису» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Загублений 
свiт» 
17.00 Прем’єра! 
«Вiдеобiмба 2» 
18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор 7,62» 
21.20 Х/ф «100 градусiв 
нижче нуля» (2) 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 00.55 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.05 Д/ф «Днi, якi змiнили 
Європу: Угорщина, серпень 
1989 року» 
10.40 Вiкно в Америку 
11.30 Вiйна i мир 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Мультфiльм 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.40 Спогади 
15.25 Надвечiр’я. Долi 
16.20 Свiтло 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Prime time з 
Мирославою Гонгадзе 
21.30, 05.35 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Переселенцi 
22.30 З країни в Україну 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 8» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкиним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Матусi» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу 2016» 
00.30 Х/ф «Ромео i 
Джульєтта» 

ІНТЕР
06.10, 11.10, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Гречанка» (1) 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
14.40, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Судите сами» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Культ» (2) 
00.15 Т/с «Щасливчик 
Пашка» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Контрасти» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
15.15 «Фабрика iдей» 
15.50 «Mortimer. Inglish 
Club» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Подорож гурмана» 
17.40 «Тернопiлля крiзь 
роки» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Формула 
здоров’я» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Тато-невидимка» 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Люди-тiнi» (2) 

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.40 Факти тижня 
08.35 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Труба мiстера Сосиски 
11.05 Без гальм 
11.40 М i Ж 
12.15, 13.20 Дивитись усiм! 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.20 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (2) 
16.45 Х/ф «Форсаж-4» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Патрульнi. 
Цiлодобово 
21.25 Т/с «На трьох-2» (2) 
22.20 Свобода слова 
00.55 Х/ф «Iнший свiт» (3) 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде добре!» 
08.35 Х/ф «Iнше обличчя» (1) 
10.30 Х/ф «Дiамантова рука» (1) 
12.15 «Битва екстрасенсiв 13» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 00.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi 9» 
23.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.22 Т/с «Друзi» 
09.55 Х/ф «Пiтер Пен» 
12.10 М/ф «Мадагаскар 3» 
14.05 Хто зверху 
18.00 Абзац! 
19.00 Дешево i сердито 
20.20 Ревiзор 
23.05 Страстi за ревiзором 
01.25 Проект Любов 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Т/с «Зламанi долi» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45, 02.20 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Я все 
пам’ятаю» 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.40 Д/п «Кiборги 
Луганського аеропорту» 
09.00 «Українськi 
сенсацiї» 
10.00, 17.25 Д/п «Помста 
природи» 
11.00, 02.10 «Облом.UA.» 
12.50 «Top Gear» 
14.00 Х/ф «Видалити» (2) 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.00, 00.00 «ДжеДАI» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями»
21.20 Х/ф «Спека» (2) 
00.20 Х/ф «Апокалiпсис» (3) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30 Авто перевiрено 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.05 Д/ф «Два серця в 
грудях: нiмецькi турки у 
пошуках батькiвщини» 
10.40 Д/с «Вiзит до Кореї» 
11.40 Перша студiя 
12.30 План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Мультфiльм 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.55 Фольк-music 
16.00 Путiвник прочанина 
16.10 Подорожнi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.40 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 8» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий ресторан 
з Русланом Сенiчкиним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Матусi» 
22.00 «На ножах 2» 
00.00 Х/ф «Спадок блудницi» 

ІНТЕР
06.05, 11.10, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Гречанка» (1) 
13.35, 14.20 «Судовi справи» 
14.40, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Судите сами» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.45 Т/с «Культ» (2) 
00.10 Т/с «Щасливчик 
Пашка» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Вони прославили 
наш край» 
14.00 «Лесь Курбас. 
Дорога до слави» 
14.30 «Легенди 
Запорiжжя» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Iсторичнi постатi» 
17.45 «Mortimer. Inglish 
Club» 
18.45 «Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей» 
19.30 «Будьте 
здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Програма 
«Сiльський календар» 
08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.30 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Рекламна кухня» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Блакитний метелик» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Програма 
«Євромакс» 
21.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Крижана пам’ять» (2) 

ICTV
05.55 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Антизомбi 
11.50, 13.15 Х/ф «З усiх сил» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
16.20, 21.25 Т/с «На трьох-2» (2) 
17.20, 22.20 Т/с «На трьох» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
23.20 Х/ф «Рембо. Перша 
кров» (2) 

СТБ
05.55, 16.00 «Все буде добре!» 
07.55 «Битва екстрасенсiв 13» 
12.10 «МастерШеф - 2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 07.05 Kids Time 
05.50 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.07 Т/с «Друзi» 
09.55, 21.55 Київ вдень i вночi 
10.50 Т/с «Щасливi разом» 
17.00, 19.00, 20.00 Вiд 
пацанки до панянки 
18.00 Абзац! 
22.50 Х/ф «Темний свiт» (2) 
00.50 Педан-Притула Шоу 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.50 Реальна мiстика 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.30 Т/с «Сходи в 
небеса» (2) 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с « Я все 
пам’ятаю» 
23.00 Подiї дня 
00.25 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 15.45, 02.10 
«Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.35 Х/ф 
«Видалити» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Загублений 
свiт» 
17.00 Прем’єра! 
«Вiдеобiмба 2» 
18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
21.20 Х/ф «Ласкаво 
просимо в капкан» (2) 
00.20 Д/п «Сучаснi 
снайпери» 
01.15 Д/п «Знищенi за 
мить»

Пропав котик
Хто знайшов, 

прохання 
повідомити в 

редакцію газети 
або на електронну 

пошту: olena.
kozak@gmail.com
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.40 Д/с «Вiзит до Кореї» 
11.30 Чоловiчий клуб 
12.00 Вересень 
12.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.50 Мультфiльм 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.40 Театральнi сезони 
15.25 Вiра. Надiя. Любов 
16.25 Гра долi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.45 Д/ф «Амнiстiя» iз 
циклу «Слiдами революцiї» 
22.20 «Амнiстiя». Пiслямова 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку - 9» 
12.20 «Мiняю жiнку» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкиним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.20 «Розсмiши комiка. Дiти» 
22.15 «Свiтське життя» 
23.15 Х/ф «Чорне море» 

ІНТЕР
06.10, 11.10, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Гречанка» (1) 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
14.40, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.40 «Судите сами» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Вагома 
пiдстава для вбивства» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорож гурмана» 
10.35 «Тернопiль вчора i 
сьогоднi.Вiйна» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Думки вголос» 
14.00 «Що робити?» 
15.50 «Mortimer. Inglish Club» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 Д/ф «Жар-зерна 
Миколи Руденка» 
17.30 «Живi сторiнки» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Arte, viva!» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

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

11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 20.40 Програма 
«Рекламна кухня» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Божi корiвки» 
17.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Сiльський 
календар» 
21.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Великий Медiчi: 
лицар вiйни» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45, 20.20 Антизомбi 
11.45, 13.15 Х/ф «Рембо-3» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Т/с «Прокурори» (2) 
16.20 Т/с «На трьох-2» (2) 
17.20 Т/с «На трьох» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Дизель-шоу 
23.15 Х/ф «Рембо-4» (2) 

СТБ
07.00, 18.30, 00.20 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
08.55 Х/ф «Дочка» (2) 
10.50 Х/ф «П’ята група кровi» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 «Холостяк - 6» 
01.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.27 Т/с «Друзi» 
09.55, 22.00 Київ вдень 
i вночi 
10.45 Хто зверху 
12.40 Половинки
18.00 Абзац! 
19.00 Аферисти в мережах 
20.00 Х/ф «Темний свiт: 
Рiвновага» (2) 
22.55 Суперiнтуїцiя 
00.25 Проект Любов 

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

2+2
07.35, 15.45 «Облом.UA.» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.20 Д/п 
«Знищенi за мить» 
10.15 Д/п «Сучаснi 
снайпери» 
11.10 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
13.55 Т/с «Загублений 
свiт» 
17.00 Прем’єра! 
«Вiдеобiмба 2» 
18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 Х/ф «Захисник» (2) 
21.10 Х/ф «Пекло» (2) 
23.20 Х/ф 
«Гадюки» (3)

УТ-1 
06.00 Пiдсумки 
06.20 У просторi буття 
07.10 АгроЕра. Пiдсумки 
07.25 Шеф-кухар країни 
08.10 Смакота 
08.35 Золотий гусак 
09.15 Word on the street 
09.40 Мистецький пульс 
Америки 
10.30 Хто в домi хазяїн? 
10.55 Хочу бути 
11.15 Школа Мерi Поппiнс 
12.05 М/с «Казки 
Андерсена. Сучасне 
прочитання» 
14.00 Тенiс. Кубок 
Федерацiї. Друга свiтова 
група. Матч плей-офф. 
Україна - Аргентина 
18.10 Чоловiчий клуб 
18.45 Х/ф «Клятва Модо» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.30 Дорога до Рiо-2016 
21.55 Переселенцi 
22.15 Альтернативна 
музика 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
06.00 «Грошi» 
07.05, 19.30 ТСН
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiтське життя» 
11.00 Т/с «Матусi» 
13.15 «Голос країни 6» 
15.30 «Вечiрнiй квартал» 
17.30, 18.30 «Розсмiши комiка 7» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Лiга смiху 2» 
23.20 «Розсмiши комiка. Дiти» 

ІНТЕР
06.55, 20.00 «Подробицi» 
07.40 Х/ф «Миленький ти 
мiй...» (1) 
09.10 Х/ф «Сiм няньок» (1) 
10.35 Х/ф «Мiй ласкавий i 
нiжний звiр» (1) 
12.40 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя» (1) 
15.15 Х/ф «Погана сусiдка» (1) 
17.15, 20.30 Т/с «Дурна 
кров» (2) 
22.35 Х/ф «Влiтку я надаю 
перевагу весiллю» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Живi сторiнки» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.30 «Не перший погляд» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.30 Д/ф «Платон Костюк.
Над океаном часу» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «Смакота» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Якi ж ми були 
молодi» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 21.30 Програма 
«Євромакс» 
10.00 Програма «Слiдства. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 

12.30 Х/ф «Дрiбка перцю» 
14.30 Мультфiльми 
14.50 Дитяче кiно. Х/ф 
«Готель для собак» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Концерт Фiла Коллiнза 
22.00 Х/ф «Найстрiмкiший 
iндiан» (2) 
 

ICTV
07.15 Факти 
07.45 М/с «Скубi-Ду» 
08.25 Х/ф «Вторгнення» (2) 
10.15, 16.50 Lабiринт. 
Мiстика поруч 
11.10 Секретний фронт 
12.05, 13.00 Антизомбi 
12.45 Факти. День 
13.20 Громадянська 
оборона 
14.20 Iнсайдер 
15.15 Х/ф «Рембо-4» (2) 
17.45 Перший раз за 
кордоном 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Форсаж-5. 
Шалена п’ятiрка» (2) 
22.35 Х/ф «Iнший свiт. 
Еволюцiя» (3) 
00.30 Х/ф «Великий куш» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
13.15 «Холостяк - 6» 
15.15 «МастерШеф Дiти - 5» 
19.00 «Україна має талант! Дiти» 
22.45 Х/ф «Службовий роман» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Х/ф «Три нiндзя: не 
здаватися» 
08.37 Дешево i сердито 
10.00 Ревiзор 
12.45 Страстi за ревiзором 
15.00 Вiд пацанки до 
панянки 
17.00 Х/ф «Керування 
гнiвом» (2) 
19.05 М/ф «Тарзан» 
21.00 Х/ф «Конго» (2) 
23.05 Х/ф «Сльози сонця» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.00 Кулiнарна Академiя 
Олексiя Суханова 
10.00 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною 
11.00 Х/ф «Я подарую тобi 
кохання» 
12.50, 15.20 Т/с «Поверни 
мене» (2) 
16.50, 19.40 Т/с «Шукаю 
чоловiка» (2) 
21.20 Х/ф «Чужi дiти» 
23.15 Т/с «Сходи в небеса» (2) 

2+2
08.25, 02.50 
«Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.10 Прем’єра! Д/п 
«Королi рингу. Усик» 
13.40 Прем’єра! Д/п 
«Помста природи» 
15.00 Х/ф «Вогняна 
пастка» (2) 
16.50 22-й тур Чемпiонату 
України з футболу. 
«Днiпро» - «Металiст» 
19.00 Х/ф 
«Втеча» (2) 
21.15 Х/ф «Загнаний» (2) 
23.05 Х/ф 
«Залiзний кулак» (3) 
01.15 Х/ф
«Гадюки» (3) 

УТ-1 
08.05 Свiт on line 
08.45 Авто перевiрено 
09.50 Мистецькi iсторiї 
10.15 Спогади 
10.50 Твiй дiм 
11.30 Д/ф «Марiя Левитська. 
Театральний роман» 
12.05 Театральнi сезони 
12.35 Фольк-music 
14.00 Тенiс. Кубок 
Федерацiї. Друга свiтова 
група. Матч плей-офф. 
Україна - Аргентина 
18.10 Дорога до Рiо-2016 
18.35 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
19.55 Д/ф «Нью-Йоркський 
вокзал Гранд Централ» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
23.00 Паспорт.Ua 

1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН: «Телевiзiйна 
Служба Новин» 
11.00 «Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя» 
12.05 «На ножах 2» 
13.25 «Чотири весiлля 4» 
14.50 «Лiга смiху 2» 
17.05 Х/ф «Чорне море» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 6» 
23.20 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг» 
12.00 Х/ф «Вагома 
пiдстава для вбивства» (2) 
15.20 Х/ф «Влiтку я надаю 
перевагу весiллю» (2) 
17.15, 21.40 Т/с «Дурна 
кров» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.30 «10 хвилин з 
Прем’єр-мiнiстром» 
22.30 Д/ф «Гагарiн. Трiумф 
i трагедiя» 
23.25 Х/ф «Погана сусiдка» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.15 «Учнiвський щоденник» 
11.30 «Думки вголос» 
11.50 «У пошуках легенд» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.50 «Mortimer. Inglish Club» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Дива цивiлiзацiї» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 

TV-4
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Готель для собак» 
13.30 Дитяча програма 

«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
16.30 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Рекламна 
кухня» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Гарячий кий» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.40 Зiрка YouTube 
10.15 Дивитись усiм! 
11.15 Без гальм 
11.50 М i Ж 
12.15, 13.00 Труба мiстера 
Сосиски 
12.45 Факти. День 
13.25 Перший раз за 
кордоном 
14.20 Х/ф «Форсаж-5. 
Шалена п’ятiрка» (2) 
16.45 Х/ф «Суперфорсаж!» (2) 
18.45 Факти тижня  
20.35 Х/ф . «Форсаж-6» 
Прем’єра (2) 
22.45 Х/ф «Iнший свiт. 
Пробудження» (3) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.10 «Караоке на 
Майданi» 
11.05 «Україна має талант! 
Дiти» 
15.00, 22.50 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
17.00, 00.15 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
21.55 «Детектор брехнi 9» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.32 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
13.10 Х/ф «Доа: Живим 
або мертвим» (2) 
14.55 М/ф «Тарзан» 
16.50 Х/ф «Конго» (2) 
19.00 Х/ф «Дандi на 
прiзвисько Крокодил» (2) 
21.00 Х/ф «Крокодил Дандi 2» (2) 
23.05 Х/ф «Привиди Марса» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
08.50 Т/с «Не вiдпускай 
мене» (2) 
12.40 Т/с «Шукаю чоловiка» 
16.15, 20.00 Т/с «Занадто 
гарна дружина» 
19.00, 06.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-
мiнiстром України 
21.10 Т/с «Поверни мене» (2) 
00.50 Т/с «Сходи в небеса» (2) 

2+2
09.00 «Бушидо» 
10.30 Д/п «Королi рингу. Усик» 
11.00 «Секретнi матерiали» 
12.00 «Цiлком таємно» 
12.50 «Люстратор 7.62» 
13.50 22-й тур Чемпiонату 
України з футболу. 
«Волинь» - «Карпати» 
16.00 Х/ф «Пекло» (2) 
18.05 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину» (2) 
19.50 Х/ф «Земний 
апокалiпсис» (2) 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 «Гра без правил» 
23.40 Х/ф «Воїни-
перевертнi»» (3) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Багато ваших проблем 

зникнуть, а справи будуть 
успішно вирішуватися, якщо 
ви не критикуватимете колег 
по роботі. Можливі нові ділові 
контакти, що сприяють роз-
ширенню ваших фінансових 
можливостей. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Спостерігайте за плином 

життя і не квапте події. Не 

варто нічого робити на зло 
навколишнім, як би сильно 
вам цього не хотілося. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Нічого кардинального не 
вживаючи, але використову-
ючи свої різноманітні здат-
ності, ви можете досягти до-
брих результатів. З’єднавши 
свої бажання і можливості, 
ви знайдете фінансову ста-
більність і навіть волю. 

РАК (22.06-23.07)
Ви можете опинитися в 

незнайомому оточенні, і 
вам знову доведеться заво-
йовувати місце під сонцем. 
Будьте обережні, постарай-
теся вчасно зауважувати 
можливі неприємності та 
обходити їх стороною. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Для вас буде важливо вмі-

ти налагоджувати контакти і 

взаємини з людьми. Ви мо-
жете бути занадто дратівливі 
і навіть агресивні. 

ДІВА (24.08-23.09)
Доведеться багато чого 

впорядкувати в найрізно-
манітніших життєвих сфе-
рах. Будьте обережні, хтось 
намагається перекинути на 
вас свої справи і проблеми. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Не варто покладатися на ін-

ших, все у вас вийде. Сміливо 
беріться за важливі проекти, 
виконання яких зажадає пиль-
ної уваги і багато сил. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Успішний період. Вас цінує 

начальство, що позитивно по-
значиться на вашій фінансовій 
ситуації. Емоції можуть вихлю-
пуватися через край. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам належить вирі-

шити, що і хто для вас є 
важливим. Суворість і 
принциповість - це зовсім 
не ті якості, які потрібні у 
сформованих обставинах. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Дивіться на речі реаліс-

тично і сподівайтеся тільки 
на себе. Будьте готові і до 
перемог, і до поразок. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Можуть виникнути про-

блеми, залагодити які 
вдасться тільки за допо-
могою особистих зв’язків, 
вірних і відданих друзів. 

РИБИ (20.02-20.03)
У роботі необхідно ви-

являти терпіння та завзя-
тість, домагатися добрих 
результатів і реалізовува-
ти раніше намічене. Ваш 
авторитет у колективі 
зміцніє. 

13.00 Концерт ансамблю 
народної музики «Росава», 
м.Черкаси 
14.00, 01.00 Х/ф «Iсторiя 
Марти Стюарт» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Прямий ефiр з 
головою Тернопiльської 
ОДА Степаном Барною 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Втеча з в’язницi» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45 Антизомбi 
11.40, 13.15 Х/ф «Рембо. 
Перша кров-2» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Т/с «Слiдчi» (2) 
16.20, 21.25 Т/с «На трьох-2» (2) 
17.20, 22.20 Т/с «На трьох» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.20 Х/ф «Рембо-3» (2) 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 
11.35 «МастерШеф - 2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
00.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids Time 
06.02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.32 Т/с «Друзi» 
10.00, 22.00 Київ вдень i 
вночi 
10.50 Т/с «Щасливi разом» 
17.45, 19.00, 20.30 
Суперiнтуїцiя 
18.00 Абзац! 
22.50 Х/ф «Лара Крофт 2: 
Колиска життя» 
00.55 Педан-Притула Шоу 

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

2+2
07.35, 15.45 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста природи» 
09.20 Д/п «Знищенi за мить» 
10.15 Д/п «Сучаснi снайпери» 
11.10 Х/ф «100 градусiв 
нижче нуля» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55 Т/с «Загублений свiт» 
17.00 Прем’єра! 
«Вiдеобiмба 2» 
18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
21.20 Х/ф 
«Захисник» (2) 
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Варто знати

Йдучи вулицями чи ринком міста, можна почу-
ти ненормативну лексику. Переважна більшість 
мешканців, які не вживають лайливих слів, ро-
бить вигляд, що не почула цього, бо рідко хто 
зважиться дати зауваження особам, із вуст яких 
злітають такі «перли». Адже брутальна лайка в 
людних місцях свідчить не тільки про повну від-
сутність азів виховання, а й про певну неадек-
ватність. У перехожих такі особи викликають 
бажання якнайшвидше дистанціюватися. Чому? 
Бо так легше, спокійніше, не нарвешся на ще 
більшу брутальність, адже живемо за принци-
пом – «моя хата скраю». Ця позиція вкрай небез-
печна і згубна. Матірна лайка проникла з вулиць 
і площ у квартири, на підприємства, в офіси, на-
вчальні заклади, урядові установи, в ділову лек-
сику, на телебачення, кіно, на жаль, і в художню 
літературу. Напевне, окремі сучасні письменни-
ки переконані, що без такої «словесної підли-
ви» пересічний читач не зрозуміє змісту їхнього 
шедевра. Лаються прилюдно високопосадовці 
на поважних нарадах. Мабуть, ненормативною 
лексикою вони підсилюють якийсь фактаж або 
вживають її в ту хвилину, коли відсутні будь-які 
доказові аргументи, а утвердити своє «я» і за-
лишити за собою останнє слово ой як хочеться. 
Можна тільки здогадуватися про «елітарний» рі-
вень спілкування у високих кабінетах. Лаються 
у силових структурах. Вживають ненормативну 
лексику для підсилення своїх наказів, зі злості, 
просто для зв’язку слів чи зняття стресу. Де-
вальвація культури і вихованості просто вражає. 

Якщо раніше вживали погані слова люди з 
низьким освітнім рівнем і переважно чоловіки, то 
тепер не цураються цього жінки і дівчата. Жах-
ливим є те, що ненормативна лексика лунає з 
вуст дітей. Хоча в цьому є певна закономірність. 
Адже коли діти з пелюшок чують, що батьки ла-
ються, то вважають таке спілкування нормою і 
переносять цей «високий стиль» у садочок, шко-
лу, навчальні заклади, офіси чи на виробництво, 
а згодом – у власну сім’ю. Отак і замикається 
«виховне» коло, з якого, буває, людина вирива-
ється, зрозумівши, що цей бруд є великим злом. 

Коли ми на вулиці чи в іншому місці чуємо 
погані слова, то цим самим порушується наше 
право на чистий енергоінформаційний простір. 
А свої права треба навчитись захищати. Адже 

в Кодексі України про адміністративні порушен-
ня (ст. 173) нецензурна лайка кваліфікується як 
дрібне хуліганство, що «тягне за собою накла-
дення штрафу від трьох до семи неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або громад-
ські роботи на строк від сорока до шістдесяти 
годин, або виправні роботи на строк від одного 
до двох місяців із відрахуванням двадцяти від-
сотків заробітку, або адміністративний арешт на 
строк до п’ятнадцяти діб».

Наше суспільство вже доросло до розуміння 
шкідливості тютюнового диму. Прийнято закон, 
який забороняє громадянам курити в громад-
ських місцях. У ресторанах, барах тощо від-
ведені окремі приміщення для тих, хто бажає 
вкорочувати собі віку в такий спосіб. Висять 
таблички «У нас не курять». А як же бути з лай-
кою? Можливо, варто поруч вивісити таблички 
«Ненормативна лексика під забороною»?! Адже 
люди не хочуть бути ані «пасивними курцями», 
ані мимовільними слухачами матірної лайки лю-
дей, не дуже обтяжених добрим вихованням і 
культурою. 

Психологи стверджують, що частина людей, 
вживаючи обсценну лексику, скидає стрес, пси-
хологічне напруження, тобто рятує свою нерво-
ву систему. Але як тоді бути тим, хто перебуває у 
хвилину «оздоровчих процедур» поруч? Хіба це 
не завдає їм шкоди? 

Як не прикро, але відбувається тотальна 
люмпенізація нації. Наше суспільство має до-
статньо проблем, тому пора протистояти цій 
пошесті всім, хто розуміє її непоправну шкоду. 
Виховна, культурно-просвітницька робота має 
охопити сім’ї, садочки, навчальні заклади, дер-
жавні установи, силові структури. Не треба по-
кладати надії на те, що це будуть якісь розпо-
рядження, рішення, накази, проекти, програми. 
Нетерпимість до цього явища варто розпочати 
кожному, хто усвідомлює проблему і наслідки від 
неї, в сім’ї, серед сусідів, у громадських місцях. 
Перелік можна продовжувати. Головне – це не 
бути байдужими, не займати комфортну позицію 
– «моя хата скраю».

Зіновія ГРАБОВЕЦЬКА, 
викладач Чортківського державного 

медичного коледжу

Право

Мораль

Судовий збір – це сума, яка сплачується 
на користь державного бюджету за подачу в 
суд позову, а також деяких інших документів. 
Судовий збір сплачується безпосередньо 
перед зверненням до суду. Саме до позову 
необхідно докласти квитанцію про сплату. 
Оплата можлива через відділення банків, по-
шти, а також в on-line-режимі. У разі виграшу 
справи судовий збір повертається за рахунок 
сторони, що програла. 

Коли підвищили суми судового збору, мета 
переслідувалася двояка – збільшити дохо-
ди скарбниці, а також розвантажити судову 
систему. Отже, тепер українці кілька разів 
обміркують, чи варто їм розлучатись з со-
лідною сумою грошей, потрібних на судовий 
збір, перш ніж звернутися до суду.

Розмір судового збору визначається в за-
лежності від розміру мінімальної заробітної 
плати, яка встановлюється на 1 січня кален-
дарного року. Відповідно, у зв`язку з тим, що 
1 січня 2016 р. розмір мінімальної заробітної 
плати зріс до 1378 грн., збільшився й розмір 
судового збору.

Збільшення торкнулося всіх категорій 
справ: майнового та немайнового характеру, 
спорів про захист честі, гідності та ділової 
репутації, навіть справ про розірвання шлю-
бу. Якщо не буде додаткових змін до Закону 
«Про судовий збір», то ці розміри повинні ді-
яти протягом 2016 року.

Судовий збір за майновий позов (напри-
клад, про стягнення боргу) становить 1 від-
соток від суми позивних вимог, але не біль-
ше 6890 грн. (за умови, що позов подається 
фізичною особою). Для того, щоб захистити 
свої права в суді, юридичним особам необ-
хідно заплатити 1,5 відсотка від суми позову, 

але не менше 1378 грн.
Якщо ж ваші вимоги до суду ніяк не 

пов`язані зі стягненням грошових коштів або 
витребуванням будь-якого майна, то вам 
буде необхідно сплатити 552 грн. – якщо ви 
фізична особа і 1378 грн. – якщо це підпри-
ємство.

Важливим є той факт, що тепер збільшено 
розмір судового збору за подання позовів до 
адміністративних судів. Якщо раніше особа, 
оскаржуючи рішення, дію чи бездіяльність 
органів державної влади, платила близько 
70 грн., то тепер такий збір становить не 
менше 552 грн.

Деякі категорії громадян звільнені від 
сплати судового збору. Серед них: інваліди 
І та ІІ груп, законні представники дітей-інва-
лідів і недієздатних інвалідів І та ІІ груп; інва-
ліди Другої світової війни та сім`ї воїнів (пар-
тизанів), які загинули чи пропали безвісти і 
прирівняні до них у встановленому порядку 
особи; постраждалі від аварії на ЧАЕС 1-і 
та 2-ї категорії; позивачі у спорах про понов-
лення на роботі або виплату зарплати чи з 
інших трудових спорів; позивачі у спорах про 
відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю, 
або яка призвела до смерті фізичної особи; 
позови про стягнення аліментів; позивачі за 
позовами про компенсацію збитку, завданого 
злочином.

Є практика, коли можливе звільнення від 
сплати судового збору, коли людина не може 
його сплатити.

Джерело: Права людини (ХПГ-інформ), № 
7 (767), 1-16 березня 2016 р.

Підготував Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
член товариства «Просвіта»   

За конспектами Global Money Week про-
вели інтерактивні ігри та тренінги на теми: 
«Особистий та сімейний бюджети» (7 клас, 
заступник директора з виховної роботи 
С.Дячок), «Особиста фінансова безпека та 
кібер-безпека» (8 клас, класний керівник 
Х.Станько), «Заощадження» (9 клас, клас-
ний керівник О.Горяча). Учні навчилися скла-
дати свій та сімейний бюджети, користува-
тися банківськими картками, заощаджувати.

Проте найцікавішим як для учнів, так і для 
батьків, й педагогів було святкове дійство – 
Бал грошових купюр. Своїми креативними 
ідеями вкотре здивувала заступник директо-
ра з виховної роботи Світлана Дячок. Саме 

вона разом з учнем 9 класу Тарасом Буря-
ком організували та вели свято. Учні кожного  
класу презентували обрану грошову купюру. 
Наслухалися і про найріднішу гривню, й про 
найпопулярніше євро, і про найдорожчий 
динар, й про загадкову рупію, і про дивний 
форинт. Цікаво представили учні початкової 
школи злоті, рублі, фунти… Разом з учите-
лями та батьками вихованці виготовляли 
грошові атрибути, які стали своєрідним дрес-
кодом свята.

Цікаві запитання вікторини примусили по-
міркувати всіх присутніх. А титул «Грошовий 
інтелектуал» виборола учениця 4 класу Ка-
рина Грубенюк та учні 11 класу Назар Вер-
бицький і Андрій Заплацінський.

Справжній фуршет із солодощів у вигля-
ді грошей – окраса дійства. А незабутній 
майстер-клас вальсу від юних хореографів 
Тетяни Заплацінської (5 клас) і Дениса Сте-
ця (6 клас) ще довго згадуватимуть учні та 
вчителі школи.

Кожен мав можливість сфотографувати-
ся біля святкового банера, який оформляв 
учень 9 класу Іван Вишовський та члени 
учнівського самоврядування.

Саме такі виховні заходи створюють мож-
ливість для безпосередності, відкритості 
між усіма учасниками. Переконані, що це не 
остання цікава ідея у виховному процесі на-
ших керівників та педагогів школи!

Уляна КОВАЛЬЧУК,
вчитель української мови 

та літератури
Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст.

Бал грошових купюр
Гроші?! Скільки різноманітних думок виникає, коли чуєш, бачиш чи володієш 

ними! Щоби мудро, з головою, як то кажуть, навчитися їх використовувати,  
педагоги Колиндянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. з 14 березня ц. р. 

організували Всесвітній тиждень грошей.

Суд не по кишені
Що таке судовий збір? Чому він зріс? І чи існує можливість уникнути його 

сплати? Спробуймо в цьому розібратися: адже дуже часто трапляються ситуації, 
коли без звертання до суду – не обійтись.

Яке суспільство створимо лайкою?
За дослідженнями Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ, майже 

половина населення України вживає нецензурну лексику. Разом із тим спеціалісти 
стверджують, що хамство і лайка не є характерними для українців. Наші діди й 

прадіди не вживали нецензурних слів і були здоровими.

Такі зміни передбачені Законом «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень орга-
нів місцевого самоврядування та оптимізації 
надання адміністративних послуг» наприкінці 
2015 року. Що це означає для громадян?

Згідно з новими правилами реєстрації, за-
твердженими постановою Кабінету Міністрів 
України від 2 березня 2016 р. за № 207, для 
реєстрації чи зняття з реєстрації місця про-
живання потрібно звернутися до відповід-
ного виконавчого органу сільської, селищної 
або міської ради.

Протягом 30 календарних днів після знят-
тя з реєстрації місця проживання громадяни 
України та іноземці, які постійно або тим-
часово проживають на території України, 
повинні звернутись за місцем нового про-
живання до органів реєстрації та зареєстру-
вати його. Після народження дитини батьки 
або інші законні представники зобов’язанні 
зареєструвати місце проживання новонаро-
дженої дитини протягом трьох місяців.

Відповідно до положення, що реєстрація 
або зняття з реєстрації місця проживання/
перебування особи здійснюватиметься в 
день подання документів, реєстрація місця 
проживання за заявою особи може бути здій-
снена одночасно зі зняттям з попереднього 
місця проживання.

Як і раніше, відомості про реєстрацію/
зняття з реєстрації місця проживання до пас-
порта у вигляді книжечки будуть вноситись 

шляхом проставляння відповідного штампу. 
До паспорта у формі картки така інформація 
вноситиметься до безконтактного електронно-
го носія, який імплантовано в документ. Окрім 
того, ці відомості вноситимуться до Єдиного 
державного демографічного реєстру. Якщо ж 
орган реєстрації не підключений до Реєстру, 
особі видадуть довідку про реєстрацію/знят-
тя з реєстрації місця проживання, а внесення 
інформації до безконтактного електронного 
носія здійснюватиме територіальний підрозділ 
міграційної служби на підставі цієї довідки.

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця 
проживання сплачується адміністративний 
збір:

у разі звернення особи протягом вста-
новленого цим Законом строку – у розмірі 
0,0085 розміру мінімальної заробітної плати, 
на даний час це – 11,71 грн.;

у разі звернення особи з порушенням 
встановленого цим Законом строку – у роз-
мірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної 
плати, на даний час це 35,14 грн.;

у разі реєстрації місця проживання одно-
часно зі зняттям з попереднього місця про-
живання адміністративний збір стягується 
лише за одну адміністративну послугу та за-
раховується до місцевого бюджету за новим 
місцем проживання.

Ілір`ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського РС УДМС 

України в Тернопільській області

З 4 квітня міграційна служба не 
здійснює реєстрацію місця проживання

Від 4 квітня територіальні підрозділи ДМС припиняють прийом громадян 
з питань реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. Відповідні 

повноваження від міграційної служби перейдуть 
до органів місцевого самоврядування.
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ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

дачі

Увага! Конкурс

купівля

земельні ділянки

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

Охоронна фірма на постійну 
роботу вахтовим методом 

ЗАПРОШУЄ ОХОРОНЦІВ 
(чоловіків і жінок)
Тел.:  098-821-94-32, 

050-232-55-35

У новий меблевий салон «Ясен» 
ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ:

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

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

region04@yasen.ua

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

Тел.: 067-315-98-62, 
097-546-72-00.

ОДПІ нформує

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

Тел.: 2-07-90, 
066-983-55-28.

дача у с. Біла над ставом: будиночок – 59 кв. 
м, 0,10 га приватизованої земельної ділянки, 
сад. Ціна договірна. 

Тел.: 3-96-60, 063-276-93-31.

земельна ділянка під забудову по вул. 
Богуна. Загальна площа – 0,14 га. Ціна до-
говірна.

Тел. 067-164-18-35.

будинок у с. Горішня Вигнанка. Є газ, кри-
ниця, сільськогосподарські будівлі, гараж, літ-
ня кухня, город, сад. Ціна договірна.

Тел.: 096-496-31-86, 
095-167-16-21.

Управління Державної казначейської служ-
би України у Чортківському районі Тернопіль-
ської області оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста відді-
лу надходжень та видатків.

Основні вимоги до претендентів:
1. Повна вища економічна освіта.
2. Стаж роботи за фахом на державній 

службі або в інших сферах.
З. Володіння державною мовою та роботою 

на ПК.
Документи приймаються протягом одно-

го місяця з дня опублікування оголошення за 
адресою: м. Чортків, вул. С.Бандери, 20; тел. 
2-37-15.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про планову діяльність, мету і шляхи її 

здійснення:
«Будівництво водозабору для водопостачання смт За-

водське Чортківського району Тернопільської області».
2. Суттєві фактори, що впливають на стан навколиш-

нього природного середовища з урахуванням можливос-
ті виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:

Вплив на клімат, мікроклімат, геологічне середови-
ще не виявлений. Відбір води свердловинами 294,64 
м3/доб. не вплине суттєво на баланс підземних вод. 
На ґрунти вплив незначний. Деякий негативний вплив 
на рослинний і тваринний світ спостерігатиметься при 
будівництві. Навколишнє соціальне середовище по-
кращиться за рахунок подачі питної води. Виникнення 
надзвичайних екологічних ситуацій виключено.

3. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів еко-
логічного ризику та безпеки для життєдіяльності на-
селення:

Виконання проектних рішень, з екологічних пози-
цій, забезпечує мінімальні рівні впливу на навколиш-
нє природне середовище з врахуванням необхід-
ності проведення даних робіт та позитивного впливу 
проектованої діяльності на стан соціальних умов та 

задоволення потреб населення. Сутність екологічно-
го ризику визначається як мінімальний.

4. Перелік залишкових впливів:
Залишковими впливами є будівельні відходи, які 

негативно впливають на навколишнє середовище. 
Проектом передбачено вивіз сміття в місця, погодже-
ні з місцевою виконавчою владою.

5. Вжиті заходи щодо інформування громадськос-
ті про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення:

Громадськість селища ознайомлена з будівни-
цтвом водозабору через інформацію селищної вико-
навчої влади. Ставлення населення позитивне.

6. Зобов’язання замовника щодо здійснення про-
ектних рішень у відповідності з нормами і правилами 
охорони навколишнього середовища і вимог еколо-
гічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуа-
тації об’єкта планової діяльності:

Замовник зобов’язаний вести періодичний нагляд 
за якісним виконанням будівельних робіт. Під час 
експлуатації вести нагляд за санітарним та техніч-
ним станом споруд і екологічним станом навколиш-
нього природного середовища.

Замовник: КП «Заводське-2010» 
Генпроектувальник: ПП «Водпроект»

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

Тел.: 067-375-24-28, 
067-924-18-86.

диван б/к розкладний, у відмінному стані. 
Ціна договірна.

Тел.: 096-265-12-45, 
099-632-55-25.

диплом молодшого спеціаліста серії ІВ АР за 
№ 026467, виданий Чортківським державним 
медичним коледжем 7 березня 2002 р. на ім`я: 
БРАТИК Ольга Миколаївна.

втрачене свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно  (дублікат від 11 лютого 2008 р.) 
серії САВ за № 352420, видане Чортківським об-
ласним комунальним міжрайонним бюро техніч-
ної інвентаризації територіальній громаді в особі 
Білобожницької сільської ради на нежитлову бу-
дівлю, розташовану за адресою: Тернопільська 
область, Чортківський район, с. Білобожниця, 
вул. Шевченка, 11.

державний акт на право власності на земель-
ну ділянку серії ТР за № 076654, виданий 16 жов-
тня 2003 р. на підставі розпорядження Чортків-
ської райдержадміністрації від 21 травня 2003 р. 
на ім`я: ГАВРИСЬО Мар`ян Васильович. 

державний акт на право власності на земель-
ну ділянку серії ТР за № 076655, виданий 16 жов-
тня 2003 р. на підставі розпорядження Чортків-
ської райдержадміністрації від 21 травня 2003 р. 
на ім`я: ГАВРИСЬО Мар`ян Васильович. 

державний акт на право власності на земель-
ну ділянку серії ТР за № 034200, виданий Чорт-
ківською райдержадміністрацією 26 травня 2003 
р. за № 212 на ім`я: БАГРІЙ Оксана Петрівна. 

державний акт на право власності на земель-
ну ділянку серії ТР за № 058113, виданий Чорт-
ківською райдержадміністрацією 20 жовтня 2005 
р. за № 423 на ім`я: СПАСЮК Степанія Михай-
лівна.

Подяка
Гарної березневої днини відійшла у ві-

чність великого серця жінка – дорога, люби-
ма наша Мамуся, Бабуся ПІГОВИЧ Зіна 
Миколаївна.

У важкі хвилини прощання ми не були са-
мотні в нашому рідному місті.

Висловлюємо велику вдячність всім, хто 
підтримав нас, допоміг в організації похо-
вання.

Особлива дяка шановному Любомиро-
ві Степановичу Білику і очолюваному ним 
колективу, а також о. Михайлові Левковичу.

Хай Бог береже вас і ваші родини.
З повагою і вдячністю – донька, 

внук, правнуки, вся родина Гречиних.

Адміністрація, профспілковий комі-
тет та колектив Чортківського держав-
ного медичного коледжу висловлюють 
щирі співчуття викладачу коледжу Іри-

ні Мирославівні Тимофій з приводу тяж-
кої втрати – смерті її батька.

Відповідно до ст. 15 Закону України 
«Про державну службу» Чортківська міс-
цева прокуратура оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади державно-
го службовця – спеціаліста 1-ї категорії 
Чортківської місцевої прокуратури Тер-
нопільської області.

Додаткова інформація щодо основних функ-
ціональних обов’язків, розміру та умов оплати 
праці надається за тел. (03552) 2-13-43.

Основні вимоги до кандидата:
– громадянство України;
– володіння державною мовою;
– освіта повна вища;
– знання вимог Конституції України, Законів 

України «Про прокуратуру», «Про державну 
службу», «Про запобігання корупції», інструк-
ції з діловодства в органах прокуратури Укра-
їни;

– володіння комп’ютерною технікою.
Особи, які бажають взяти участь у конкур-

сі, подають в Чортківську місцеву прокуратуру 
такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазна-
чається про ознайомлення заявника із вста-
новленими законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на державну службу та про-
ходження державної служби;

– заповнену картку (форма П-2 ДС);
– дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
– копії документів про освіту, засвідчені но-

таріально чи в іншому встановленому законо-
давством порядку;

– відомості про доходи та зобов’язання фі-
нансового характеру щодо себе та членів сво-
єї сім`ї за минулий рік;

– копію першої, другої сторінок та місце про-
живання паспорта громадянина України;

– копію трудової книжки (в разі наявності), 
засвідчену кадровою службою.

Термін подання заяви – 30 календарних 
днів з дня оголошення конкурсу.

Чортківська районна державна 
адміністрація оголошує конкурс 

на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу 

охорони здоров’я районної державної 
адміністрації.

Умови конкурсу на заміщення вакантної по-
сади:

– громадянство України;
– володіння державною мовою;
– освіта вища відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом на державній служ-
бі на посаді провідного спеціаліста не менше 
1 року або стаж роботи за фахом в інших сфе-
рах економіки не менше 3 років;

– досконале володіння комп’ютером.
Додаткова інформація щодо основних функ-

ціональних обов’язків, розміру та умов оплати 
праці надається відділом кадрової роботи апа-
рату райдержадміністрації.

Документи для участі у конкурсі приймають-
ся протягом 30 календарних днів із дня опублі-
кування оголошення за адресою: м. Чортків, 
вул. Шевченка, 23, каб. № 5.

Вважати недійсними:

Відповідно до п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 
Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для 
обрання або переходу на спрощену систему 
оподаткування суб’єкт господарювання подає 
до контролюючого органу заяву.

У заяві зазначаються обов’язкові відомості, 
визначені у п. 298.3 ст. 298 ПКУ.

Нагадаємо, що фіксовані ставки єдиного 
податку встановлюються сільськими, селищ-
ними та міськими радами для фізичних осіб-
підприємців, які здійснюють господарську 
діяльність, залежно від виду господарської ді-
яльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного по-
датку – у межах до 10 відсотків розміру міні-

мальної заробітної плати;
2) для другої групи платників єдиного подат-

ку – у межах до 20 відсотків розміру мінімаль-
ної заробітної плати.

Для третьої групи платників єдиного подат-
ку відсоткова ставка єдиного податку встанов-
люється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку 
на додану вартість згідно з ПКУ;

2) 5 відсотків доходу – у разі включення по-
датку на додану вартість до складу єдиного 
податку.

Згідно з п. 65.1 ст. 65 ПКУ взяття на облік 
фізичних осіб-підприємців у контролюючих 
органах здійснюється за місцем їх державної 

реєстрації на підставі відомостей з реєстра-
ційної картки, наданих державним реєстрато-
ром згідно із Законом України від 15 травня 
2003 року № 755-IV «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців» (далі – Закон).

Пунктом 65.5 ст. 65 ПКУ встановлено, що 
взяття на облік самозайнятої особи здій-
снюється контролюючим органом не пізніше 
наступного робочого дня з дня отримання 
відповідних відомостей від державного реє-
стратора (для фізичних осіб-підприємців) або 
прийняття заяви (для осіб, які здійснюють не-
залежну професійну діяльність).

Взяття на облік фізичної особи-підприємця 
підтверджується випискою з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців (далі – ЄДР), яка надсилається 

(видається) фізичній особі-підприємцю у по-
рядку, встановленому Законом.

На підставі виписки з ЄДР у рядку 4 заяви 
про застосування спрощеної системи опо-
даткування (далі – заява) зазначаються дані 
документа, що підтверджують державну реє-
страцію такого платника податків (назва, но-
мер та дата). 

При цьому поля «номер реєстрації в ор-
гані державної податкової служби» та «дата 
взяття на облік в органі державної податкової 
служби» заяви не підлягають обов’язковому 
заповненню.

У рядку 8 «Обрана ставка єдиного податку 
при переході на спрощену систему оподат-
кування» заяви зазначаються обрана ставка 
єдиного податку та відповідна група.

Сектор оргроботи Чортківської ОДПІ

Заява для застосування спрощеної системи 
оподаткування: відомості для заповнення

Колектив Чортківської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів № 5 висловлює щире співчут-
тя працівниці школи Галині Зіновіївні 
Гірчак з приводу смерті її матері. По-

діляємо біль та горе вашої сім`ї. 
Нехай земля буде їй пухом.

меблі

будинок у с. Коцюбинчики. Є криниця, гос-
подарські будівлі, гектар городу, літня кухня, 
газ. Ціна договірна.

Тел. 097-457-32-34.

Подяка
Наш син, Ільяшенко Роман Ігорович, загинув 

героїчною смертю в боях під Іловайськом. Зда-
валося б, пройшов вже час, але з кожним днем, 
місяцем біль утрати не слабне. Прихилитися сер-
цем, відчути душею біль рідних, що відправили 
у дорогу, з якої не повертаються, найдорожчу 
кровиночку – сина, можуть тільки направду спів-
чутливі люди. Аграрії Чортківського району не 
забули про нашого світлого хлопчика, захисника 
України. Підтримали нас, кажучи, що забувати ге-
роїв – це не про український народ, профінансу-
вали встановлення пам’ятника на могилі нашого 
сина Романа Ільяшенка. Щиро вдячні за це Ва-
силю Степановичу Градовому, Василеві Михай-

ловичу Вислоцькому, Ользі Ігорівні Фрич, Степа-
нові Григоровичу Данилишину, Олегу Івановичу 
Войцишину, Марії Володимирівні Горбаль, Во-
лодимиру Євгеновичу Заболотному, Володими-
ру Васильовичу Заліщуку, Євгену Михайловичу 
Шкабару, Петрові Михайловичу Чайці, Михайлові 
Богдановичу Зарівному, Анатолію Франковичу 
Баранецькому, Жану Полю Прюдому. Ваша до-
помога є безцінною. Дякуємо вам за розуміння, 
багатство душі, тепло ваших сердець. Хай Гос-
подь допомагає вам у житті, рясно благословить 
вас, ваших близьких людей. 

З вдячністю – 
батьки та брат Романа ІЛЬЯШЕНКА.

Відділ освіти Чортківської райдержад-
міністрації, централізована бухгалтерія, 
РМК, МНВК, директори шкіл висловлю-
ють глибокі співчуття Наталії Зеновіївні 

Музичці з приводу смерті її матері. Слова-
ми важко загоїти на серці страшну рану від 
втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе 
та підтримуємо Вас у годину скорботи.
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Солянка м`ясна 
по-звиняцьки

День за днем долаємо Великий піст. 
Вже й свята не за горами. Приготовану 

власноруч смакоту сьогодні представляє 
завідувачка їдальні Звиняцького відділку 

ПАП «Дзвін» Марія КРАСОВСЬКА.
– Рецепт цієї універсальної страви в на-

шому варіанті відрізняється найперше тим, 
що в ній проварюється м`ясо, взяте в сирому 
вигляді, а не сув`язь копченостей, як зазви-
чай пропонується багатьма рецептами. Це й 
надає особливого, м`якого смаку домашньої 
страви, а не перевантажує і не загострює 
його. Багато залежить й від смаку квашеного 
огірка. В усьому іншому – за звичкою: карто-
пля проварюється, цибуля, морква, горох – 
все протушується і потім додається.

Свинячі реберця 
з квасолею

– Реберця слід 
легенько просма-
жити. Квасолю від-
варити. Підтушені 
цибулю, моркву 
з`єднати з ребра-
ми, протушити, 
потім – додати й 
квасолю. І трохи 
протушити в сме-
тані. Ось і весь 
«секрет». Смач-
ного!

Фото 
Ореста 

ЛИЖЕЧКИ

Букет пахучих квітів і найгарніших 
побажань шлемо милій та ніжній

Любі Романівні РУДИК
зі с. Джурин

з нагоди її 50-річного ювілею.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна 
 з найкращих дат.
Тоді вітає вся родина,
Бо Тобі сьогодні – 
       п’ятдесят! 
Прийми від нас 
наш скромний дар –
 Вінок суцвіть 
       із побажань.
За Твою ласку, 

                                   ніжність і тепло,
За материнську лагідну опіку
Нехай відверне Господь завжди зло,
Дасть літ щасливих матінці довіку.
І нині – Твій найкращий ювілей.
Не плач же, мамо, сльози – не утіха,
Хай шана буде завжди від людей,
Хай буде щастя і ні краплі лиха.
Найкраще слово, мамочко, для Тебе, 
Здоров’я хай не зменшиться з роками,
 А Ти, як квітка, рідна наша мамо!
О Господи, нам маму бережи,
Даруй енергію, завзяття, сили.
В цей день для неї многа літ пошли
І дай їй все, чого б не попросили!

З любов`ю і повагою – 
мама, чоловік Богдан, син 

Василь з дружиною Танею, 
онучка Вікторія, сестра 

Марія з сім`єю, сестра 
Оксана з сім`єю та вся родина.

10 квітня свій чарівний 60-річний 
ювілей відзначатиме добра, 
мила і просто красива жінка

Ольга Андріївна ГРИГОРЧУК
зі с. Біла.

Матусю рідненька, 
      бабусю єдина, 
Вас щиро вітає 
вся наша родина,
Усі ми Вас любим 
         і всі поважаєм,
Усі ми Вам щастя, 
    здоров’я бажаєм.
Хай буде літ 
не менше 
                ста в житті
І шлях Ваш 
              буде світлим,
А все життя, 
                  немов кришталь, 
Прекрасним, радісним 
                              і чистим!

З найкращими побажаннями – 
чоловік, діти, онуки.

Зиркнули ми на тих велетнів – півень важить 
близько 6 (!) кілограмів, курки – по 4-4,5 кг – 
і зачудувалися. Диво та й годі! Таких сімей в 
господаря наразі п`ять, однак процес триває. 
Бо, як поділився з нами на зачин цікавої бесіди 
сосулівський ґазда Степан Петрович, вже най-
ближчим часом має на меті вивести нову лінію 

– блакитних кохінхінів, для цього й придбав 
чорного півня для сім`ї із мраморних.

Хоча придбати такого красеня змусила доля. 
Розповідає: передали йому, було, аж із Румунії 
класного півня вартістю в 50 євро, віком чотири 
з половиною місяця. Підріс, почав його парува-
ти, а той осліп. Через те й придбав на заміну 
ось цього чорного – в Чернівцях. Як кажуть в 
народі, не буває зле, аби не вийшло на добре: 
внаслідок втрати, котрі, на жаль, трапляються 
в такому клопітному хобі, дістало його сімей-
ство новий виток. Нині тому півневі 9-й місяць.

Кохінхіни вирізняються, приміром, від ор-
пінгтонів тим, що їх кінцівки немов зодягнені 
в пишні «штани». Воно й не дивно – птиця ж 
декоративна. Хоча для практичності така «від-
знака» певною мірою заважає, назбируючи на 
буйство пір`я навколо лап, особиво після дощу, 

чимало нечистот. 
Усі породи, що маються в господарстві п. 

Степана, – середньонесучі. Так вважається, 
однак «приціл» (самі зважте) – хоч куди: до 180 
яєць за сезон. 

Господар випускає з клітки «на волю» (аби 
розім`явся) ще одного красеня, свого улюблен-
ця Арнольда, палевого кохінхіна, третій рік 
йому. Цікавимось, який для півня рекомендо-
ваний вік? «Був у мене один, працював десь до 
шести з половиною років, лиш курки я до нього 
міняв», – охоче ділиться наш співбесідник.

Ось такому 
його захопленню 
– десять літ. А до 
того, каже, щіль-
но займався го-
лубівництвом – з 
малолітства те 
у нього в жилах. 
Показує ряд во-
льєрів, де меш-
кала голубина 
родина – дути-
ші й кучеряві, 
пав`яки, якуби…
Однак нині та-
кого попиту, як 
впродовж 2001-

2005 рр. був, стверджує п. Степан, вже нема. 
Натомість розведення декоративних, елітних 
порід курей для багатьох – цікава тема, наші 
краяни залюбки цим займаються. Та й не тіль-
ки в нас. Он, стеляться зв`язки подібних уподо-
бань п. Казьміра із Сосулівки до Києва й Оде-
си, Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців…

Голосисто-ґонорове птаство п. Степана 
мешкає в міцному, добре опорядженому кур-
нику, де кожна сім`я розселена в свою «квар-
тиру», навіть віконечка металопластикові, на-
дійні. Перед курником – добряча площа, котру 
господар щороку засіває низькорослою травою 
плюс люцерною і конюшиною. Тут «пасеться» 
молодняк. Марудно молодняком займатися 
– цілісіньке літо йде. Бо ретельніший догляд 
потрібний, як за дорослою птицею. Найперше 
– вакцинація: на 15-у добу, як вийшли курчата. 
Позаторік, ділиться господар, 580 (!) голів кур-
чат в нього було, чотирьох порід. До дорослого 
віку довів десь 220. Решту порозбирали – мі-
сячних, півторамісячних.

Раніше мав ще одну породу – браму світлу. 
Однак скасував – важче з нею працювати: як 
в лютому не взяв молодняк, до грудня еліти 
не матимеш. Вже аж наступного лютого по-
бачиш. Індиків теж притримував. Батьковими 
слідами, можливо, молодший син піде, Іван, – 
він в Чортківському гуманітарно-педагогічному 
коледжі наразі навчається, третьокурсник, – як 
мати, вчителем хоче стати. І з дому не збира-
ється нікуди. А старший син в Теребовлі живе, 
вже одружений.

– Хочу придбати ще качок-мандаринок, – 
одкровенно ділиться з нами насамкінець най-
ближчим наміром господар. – Мені вже при-
везли пень дубовий – адже вони виводяться 
переважно в дуплах. У качура окрас – 32 (!) 
кольори. Птахи маленькі: качур до 700-800 гра-
мів, а качечка – 500. Але ж які неабиякі! 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Вітаємо з Днем народження 
агронома Староягільницького відділку 

Михайла Петровича 
ДОСКОЧИНСЬКОГО, 

котрому життя у ці чудові весняні дні 
виставило свою найвищу оцінку – 

дві п’ятірки.
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 55.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

                
З повагою – колектив 

ПАП «Довіра».

Рецепти

Шманьківчики, 
вул. Шевченка, 
38, +38(03552) 
     2-48-59,             
           2-48-16,
Дружба, 
вул. Лесі Українки, 7 с, 
+38(03551) 
       6-16-37, 
           6-15-80

селітра,  карбамід,  NPK 
16:16:16, 8:19:29, 10:26:26

Господар

Голосисто-ґонорове птаство 
Степана Казьміра

Домашня птиця для села (та й міста теж) – цілком не дивина. Проте елітна… 
В господі Степана Казьміра, що в Сосулівці, – справжнісінька зооенциклопедія. 

Бо тут голосисто заливаються не тільки в пору, коли благословляється на день, 
а й від втіхи весняним сонцем, неначе змагаючись з ним полиском окрасу, 

мраморні й чорні кохінхіни, палеві та золотисті орпінгтони. 

Щиро вітаємо із 40-річним ювілеєм,
який він святкує 8 квітня,

дорогого брата
Анатолія Євгеновича 

ВАСИЛИШИНА.
Дозволь Тебе 
сьогодні 
        привітати,
Бо день такий 
 буває раз 
          на рік,
Здоров`я, щастя 
          щиро 
          побажати
На все життя, 
на довгий-довгий 

                                                      вік.
До сотні літ дожить
                         без горя і журби,
Від гір, від сонця, від калини,
Всіх благ земних  – 
                   з роси й води,
Бажаємо Тобі всі ми.

З любов`ю – сестра 
Надя, швагро Іван, 

племінники Андрійко 
та Діанка.


