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Виходить з 1939 року

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!

8 травня – День пам’яті та примирення

Шановні жителі району!
Прийміть найщиріші вітання з Днем пам’яті та примирення і 

71-ю річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 
Цей день є днем гордості за тих, хто відстояв свободу нашої 

Батьківщини.
Насамперед з почуттям глибокої поваги дякуємо всім вете-

ранам за самовідданий подвиг та визволення від фашистської 
навали. Низький уклін вам, захисники Вітчизни, за ваш приклад 
мужності та відваги. Бажаємо вам, шановні ветерани, бадьорос-
ті духу, міцного здоров’я, оптимізму та довголіття!

Не шкодуючи ані душі, ані тіла, народ України через 71 рік 
від дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні знову за-
хищає здобуту свободу та цілісність держави, проявляючи муж-
ність і героїзм. Разом з тим, в час нової війни зброї і брехні, яку 
веде Росія проти України, запалюємо свічку пам’яті за тих, хто 
загинув у боротьбі за Українську державу  в  антитерористичній 
операції, яка триває уже третій рік на сході України. 

Ми безмежно вдячні кожному захисникові, кожному учаснику 
АТО, котрий пожертвував своїм життям заради нашої свободи, 
благополуччя та миру.

У цей світлий День в історії держави звертаємося до усіх кра-
ян: нехай у ваших родинах панує злагода, оселі повняться до-
статком, а всі теплі слова і побажання, які ви почуєте у ці дні, 
додають сил і душевного спокою.  

А найголовніше – бажаємо вам, дорогі жителі Чортківського 
краю, мирного неба, світлих надій, упевненості в завтрашньому 
дні.

Слава Україні! Слава Героям-захисникам! 

У неділю – День Матері 

Шановні наші матері, дорогі жінки, берегині!
Прийміть щирі вітання з прекрасним святом – Днем Матері!
Материнство – безцінний Божий дар, вічне джерело люд-

ського буття, основа сім`ї, роду і народу. Саме уроки матері є 
головним дороговказом на життєвому шляху, а її любов – най-
надійнішим оберегом. Нелегка і дуже відповідальна праця – ви-
ростити своїх дітей здоровими фізично і морально, добрими й 
сильними у житті, гідними громадянами своєї Батьківщини.

Доземний уклін вам, дорогі наші матері, за ваше велике сер-
це, за ніжність і ласку, за безмежне терпіння і щоденну копітку 
працю.

Особливі слова подяки висловлюємо багатодітним матерям 
Чортківського району та всім жінкам, які взяли у свої сім’ї на ви-
ховання дітей-сиріт. Зокрема схиляємо голови перед матерями, 
які виховали героїв-захисників, котрі зараз на сході захищають 
територіальну цілісність країни. У міцній і дружній сім’ї зберіга-
ються і примножуються родинні звичаї, формується атмосфера 
високої духовності та моральності, патріотизму та щирої любові 
до рідного краю.

Від усієї душі бажаємо нашим дорогим матерям здоров`я, ро-
динного затишку, добробуту і впевненості у прийдешньому дні. 

Господнього благословення вам і вашим родинам.

Вітання

Дорогі матері!
Прийміть щиросердечні вітання 

з нагоди вашого національного 
свята!

Жінка, Мати, Берегиня – осно-
ва нашої землі, стержень нації, 
фундамент країни, бо саме з ма-
теринським молоком та чарівною 
колисковою ви передаєте своїм ді-
тям почуття патріотизму, любов до 
України, повагу до свого народу. 
Ви є святом у домі, теплом сімей-
ного вогнища, родинним затишком  
та нашим душевним спокоєм. Ви 
роздаєте своє серце і душу ро-
дині, але часто взамін отримуєте 

значно менше. Бо тільки із роками, сивиною ми починаємо 
осмислювати Материнство  та  його значимість для нас усіх.

Навряд чи хтось і коли-небудь зможе повернути вам всю 
величину  турботи, ласки, теплоти та жертовності, яку ви від-
давали своїм рідним. Не знайдеться такої пісні, щоби могла 
в повній мірі оспівати вашу граціозність та не знайдуться такі 
слова, щоби змогли описати всю суть Материнського буття. 
Ваша жертовність щира та до останку, ваша любов безмежна  
і незрадлива, ваше серце – велике і ніжне.

Нехай Бог оберігає вас, наші матері, від біди, хвороб, на-
силля і образ та залишайтеся сильними своєю жіночністю, 
ніжністю, любов’ю і вірністю. Нехай усмішки та сльози радості 
не покидають вас ніколи. Для нас, чоловіків, ви єдині, непо-
вторні, чарівні і кохані. Низький уклін вам, наші Берегині!

З повагою – народний депутат України Олег Барна

Голова районної ради 
В.ШЕПЕТА

Голова райдержадміністрації 
М.СТАШКІВ

Репортаж з пристрастю

У час, коли ніжним цвітом буяє весна, приходить 
до нас наймиліше кожній людині свято -– День Матері.

Дорогі наші матері, дружини і сестри!
Нехай ваші одухотворені обличчя повсякчас осяває жі-

ночість, що скоряє світи! Нехай ваші серця завжди будуть 
зігріті Божою Ласкою і Милосердям до ближнього! Нехай 
ваші душі сповняться радістю від усвідомлення того, що 
вашими слідами, за вашими порадами простують майбут-
ні покоління.

Живіть довго-довго поміж нас і кохайте нас!
Ми любимо вас повсякчас і бажаємо вам життя – доброї 

казки!
Ідіть у парі тільки із хорошими людьми, вірними друзя-

ми, ніжними супутниками вашого сімейного життя, любля-
чими та щиро поважаючими вас дітьми.

Ми доземно вклоняємося вам!
Співголови координаційної ради

національно-демократичних партій та громадських 
організацій району

Олександр СТЕПАНЕНКО, Іван ВІВАТ, 
Богдан БАТРИНЧУК

З 7 квітня ц. р. в усіх відді-
леннях Укрпошти розпочато 
приймання передплати періо-
дичних друкованих видань на 
ІІ півріччя 2016 року.

Передплата триватиме до 
16 червня включно на загаль-
нодержавні видання та до 24 
червня ц. р. на обласні, міські, 
районні видання.

Зарубіжні видання можна 
передплатити до 6 червня ц. 
р. включно.

Приймання передплати 
здійснюється у відділенні по-
штового зв’язку, а також без-
посередньо листоношею на 
доставній дільниці.

Передплачуйте та отримуй-
те улюблені періодичні друковані видання через мережу Укрпо-
шти.

Адміністрація ТД УДППЗ «Укрпошта»

Ніхто не забутий? Ніщо не забуте?

Напередодні Дня пам`яті та примирення – рейд місцями шани полеглим землякам читайте на 4-й стор.



6 травня. Тривалість дня – 15.02. Схід – 5.24. Захід – 20.26. Іменини святкує Юрій

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2600 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.
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На часі2

У всіх на вустах 

Варто знати

На жаль, у міському бюджеті немає необхідних фінансових 
ресурсів для забезпечення реалізації права всіх пільгових ка-
тегорій громадян, а це 7,5 тис. осіб, на проїзд у громадському 
транспорті. Це не під силу не тільки Чорткову, а й іншим міс-
там. У 2015 році з Державного бюджету надавалась субвен-
ція для компенсації за пільговий проїзд у сумі 1 млн. 200 грн.  

Для вирішення наболілого питання – передбачення в Дер-
жавному бюджеті України на 2016 рік субвенції на компен-
сацію за пільговий проїзд – депутати Чортківської міськради 
звертались до усіх очільників держави – і до Президента 
України, і до Голови Верховної Ради, і до Прем’єр-міністра. 
Проте ухвалені парламентом зміни до Держбюджету, що сто-
сувалися цього питання, були заветовані Главою держави.

Враховуючи ситуацію, що склалася, та розуміючи, наскіль-
ки складно у час нинішньої економічної кризи виживати на мі-
зерну пенсію непрацюючим пенсіонерам, Володимир Шмать-
ко запропонував розширити категорію осіб, які, відповідно до 
Положення, затвердженого рішенням виконкому, мають пра-
во на безкоштовний проїзд у міському транспорті за рахунок 
коштів міського бюджету. З 1 травня поточного року право на 
пільговий проїзд у вигляді 8 талонів на місяць отримають і 
непрацюючі пенсіонери віком від 65 років.

Таким чином, у маршрутах загального користування за 
проїзд не платитимуть: інваліди І, ІІ та ІІІ груп, учасники бо-
йових дій, потерпілі та ліквідатори аварії на ЧАЕС І та ІІ ка-
тегорій, інваліди загального захворювання І та ІІ груп, діти, 
інвалідність яких пов’язана із наслідками Чорнобильської 

катастрофи, реабілітовані особи та непрацюючі пенсіонери 
віком від 65 років. Усі вони, а це близько 4 тис. осіб, зможуть 
скористатись правом отримання 8 безкоштовних купонів на 
місяць для проїзду по маршрутах загального користування, 
що здійснює Чортківське ТОВ «АТП 16142». Невикористані 
купони діятимуть в наступні місяці протягом року.

Вже з 1 травня поточного року в міському управлінні со-
ціального захисту населення, сім’ї та праці непрацюючі пен-
сіонери віком від 65 років і більше зможуть отримати талони, 
скориставшись можливістю, наданою міською владою, щодо 
пільгового проїзду в міському транспорті.

– Безумовно, це значне навантаження на бюджет, оскільки 
річні витрати реалізації такого рішення виконкому складати-
муть близько 650 тис. грн. Ці кошти можна б було спрямувати 
на капітальний ремонт доріг та ін. Проте головним для мене, 
як міського голови, депутатського корпусу міської ради є під-
тримка у цій складній ситуації тих людей, хто нині опинився 
на межі виживання, – зауважив Володимир Шматько.

Разом з цим нагадуємо, що нині продовжується дія попе-
редньої домовленості міського голови із автопідприємством 
щодо забезпечення можливості безкоштовного проїзду для 
учасників АТО та надання у транспорті 2 пільгових місць для 
дітей із багатодітних сімей, звісно, за пред’явлення відповід-
ного документа.

Сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків 
з громадськими організаціями та ЗМІ міської ради

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України «Про внесення змін до додатків № 

3 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік» щодо фінансового забезпечення 
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій гро-
мадян та інших передбачених законодавством пільг» 

Прийнятий Верховною Радою України 18 лютого 2016 р. 
Закон України «Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 
рік» щодо фінансового забезпечення компенсації за пільго-
вий проїзд окремих категорій громадян та інших передбаче-
них законодавством пільг» не може бути підписаний з таких 
підстав.

Передбаченими Законом, що надійшов на підпис, змінами 
встановлюється нова субвенція з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших пе-
редбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання 
ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного 
і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-,  водопостачання 
і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот) і на компенсацію за пільговий про-
їзд окремих категорій громадян в обсязі 1 917 833,2 тис. грн. 
та здійснюється розподіл такої субвенції між обласними бю-
джетами та бюджетом міста Києва. При цьому фінансування 
нової субвенції у зазначеному обсязі пропонується здійсни-
ти за рахунок частини видатків за субвенцією з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квар-
тирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Такі зміни створюють ризик недофінансування субвен-
ції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-
комунальних послуг, оскільки через передбачене у 2016 
році підвищення тарифів на послуги житлово-комунально-
го господарства економія за вказаною субвенцією (згідно з 
інформацією Міністерства фінансів України) не очікується. 
Зокрема, за розрахунками названого Міністерства, кількість 

пільговиків, які мають право на житлові субсидії, може зрос-
ти з 5,4 до 7 млн. осіб.

За таких обставин пропоновані Законом, що надійшов 
на підпис, джерела покриття видатків, що виникають вна-
слідок запровадження нової субвенції, є нереалістичними 
і призведуть до розбалансування державного бюджету, що 
суперечить міжнародним фінансовим зобов’язанням Украї-
ни. До того ж обсяг допомоги з оплати вартості енергоносіїв 
(за програмами пільг і субсидій) узгоджений в рамках Мемо-
рандуму про співробітництво між Україною та Міжнародним 
валютним фондом.

Необхідно також ураховувати, що зменшення згідно із За-
коном, що розглядається, видатків на житлові субсидії при-
зведе до зростання заборгованості за отримані комунальні 
послуги та відповідно до збільшення соціальної напруги се-
ред населення.

Що ж стосується відшкодування витрат за пільговий про-
їзд окремих категорій громадян, то існуюча система в умовах 
відсутності механізму обліку пільгових перевезень, будь-
яких обмежень щодо кількості, відстані та напрямків поїздок 
не є ефективною, не дозволяє контролювати облік пільгових 
перевезень (кількість пільговиків, які фактично користуються 
транспортом, вид транспорту, кількість поїздок тощо). Слід 
також зазначити, що у 2016 році надання низки відповідних 
пільг передбачено здійснювати за рахунок коштів держав-
ного бюджету, врахованих за бюджетною програмою «Що-
річна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам 
нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, 
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною», і 
органи місцевого самоврядування при затвердженні місце-
вих бюджетів на 2016 рік врахували видатки на компенсацію 
за пільговий проїзд окремих категорій громадян (наприклад, 
м. Хмельницький – 25,8 млн. грн., м. Житомир – 2,7 млн. грн., 
м. Львів – 8,1 млн. грн., м. Івано-Франківськ – 21,9 млн. грн.).

Ураховуючи наведене, Закон України «Про внесення змін 
до додатків № 3 та № 7 до Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2016 рік»» щодо фінансового забез-
печення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян та інших передбачених законодавством пільг» не 
підтримується, тож пропоную його відхилити.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

Чому заветовано пільги?
Пану Макотерському відповіли з приймальні Президента

 
Нещодавно я письмово звернувся до Президента України П.Порошенка із запитанням, чому він не підтримує Закон «Про 

внесення змін до додатків № 3 і № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансового 
забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг». 
Тож пропоную читачам часопису «Голос народу» Пропозиції Президента з цього приводу, які я отримав. (Відповідно до ч. 2 
ст. 94 Конституції України ним повернуто вищевказаний Закон із пропозиціями для його повторного розгляду Верховною 
Радою).

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, позаштатний кореспондент «Голосу народу»   

ЗВЕРНЕННЯ 
Чортківського міського голови 

Володимира ШМАТЬКА

Шановна чортківська громадо!
Великий француз Антуан де Сент-Екзюпері колись сказав: «Ота 

цілюща волога без смаку, кольору і запаху, себто вода, є найбіль-
шим багатством на Землі». Справедливість і, головне, цінність цього 
висловлювання усвідомлюєш лише тоді, коли постає питання «що 
тече з наших кранів?». За висновками світових вчених-екологів го-
ловною проблемою для людства у 21-му сторіччі буде не зменшен-
ня природних запасів нафти, газу чи інших енергоносіїв, а катастро-
фічна відсутність необхідної кількості питної води для населення 
планети.

Як майже в усіх містах України, у Чорткові питання водопоста-
чання – одне з найболючіших. Значна частина міської водопровід-
ної системи давно відпрацювала нормативний термін і потребує 
оновлення. Численні прориви, іржа на зношених трубах не лише 
позначається на якості питної води, а й на втратах по мережах, що 
складають більше 60 відсотків. Зважаючи на це, абсолютно логіч-
ним і справедливим є тривога наших містян щодо її якості. Але ж 
ми маємо не забувати, що вода – це наше здоров’я. Тому питання 
поліпшення якості води, беззаперечно, є  найголовнішим.

Давайте розбиратися разом.
Для питних потреб населення і організацій ми використовуємо 

воду з 7 джерел водопостачання – це водозабір «Білокамінна», 
«Рудькова балка», «Гнила балка», свердловини військової частини, 
Стара насосна станція, водозабір Львівської залізниці, з яких пода-
ється джерельна артезіанська вода, та Нова насосна, з якої пода-
ється вода з річки Серет.  

Чортків – чи не єдине місто в області, де ще залишився поверх-
невий водозабір, коли вода береться напряму з річки, проходить 
гравійно-піщаний фільтр, потрапляє на хлораторну станцію, що роз-
ташована в мікрорайоні Кадуб, там обеззаражується і подається в 
систему.  За таким принципом працює «Нова» – одна з найбільших 
насосних станцій,  розташована у с. Біла.

Метод, начебто, старий та перевірений, але варто врахувати, що 
вода у річці давно вже не є чистою. А очисні фільтри вже більше 
20 років ніхто не міняв. До цього додати зношені комунікації та не-
задовільний стан басейну і можна зрозуміти, якою є вода у кранах 
значної частини містян.

Обсяг робіт, який треба виконувати, – колосальний! Але відклада-
ти далі вирішення цієї проблеми вже нікуди. З кожним роком ситу-
ація буде тільки погіршуватися. А разом із втратою потужностей ми 
втрачатимемо і здоров’я людей.  

Я вдячний тим, хто підтримав мене у цій майже фантастичній мрії 
– повернути чортківчанам чисту й прозору воду. Проте відразу хочу 
зазначити, що для того, аби вивести водоканал з тієї боргової ями, 
в якій він знаходиться, потрібно близько 5 років. Підприємство зане-
дбане, десятки років у нього ніхто не вкладав гроші, воно дійшло до 
критичної межі з боргами по зарплаті, по штрафах, пенях, податках. 
У листопаді місяці новообраній міській владі дістався важкий спадок 
у вигляді  2 млн. 816 тис. грн. боргів, з них 1 млн. 259 тис. грн. – борг 
перед Львівською залізницею, що продає нам воду, 735 тис. грн. – 
по зарплаті, 456 тис. грн. – Пенсійному фонду, 355 тис. грн. – по-
датки, 11 тис. грн. інше. Для заміни мереж, обладнання необхідно 
десятки мільйонів гривень. Ситуація дійсно критична. І мені, дорогі 
мої земляки, потрібна ваша підтримка, ваша допомога й розуміння.

Наша основна мета сьогодні – відмовитись від водопостачання з 
річки Серет. Що для цього потрібно зробити? Насамперед розкон-
сервувати свердловини, залишені ще з радянських часів на Старій 
насосній, придбати у міську власність свердловини колишнього 
м’ясокомбінату, проаналізувати реальний стан води, прокачати та 
закільцювати у єдину систему. Це дасть можливість суттєво змен-
шити або взагалі відмовитись від постійного водопостачання міста 
з річки Серет. Над цим ми зараз активно працюємо. Розрахунковий 
час цих робіт – до кінця 2016 року. Поряд з цим ведуться активні 
перемовини з керівництвом Львівської залізниці щодо передачі у 
власність міста або в оренду цього водозабору.

Наша наполегливість вже принесла перші результати: є попе-
редня домовленість про виділення з обласного бюджету коштів 
на заміну двигунів та встановлення автоматичного обладнання на 
наших двох каналізаційно-насосних станціях. Це дасть можливість 
зменшити споживання електроенергії та залежність від людського 
фактора, а також можливість зекономити кошти. Вартість такого об-
ладнання приблизно 1 млн. 200 тис. грн.  І це, вважаю, наша перша 
маленька перемога! Хочу висловити вдячність депутатові обласної 
ради Л.С.Білику і голові облдержадміністрації С.С.Барні за розумін-
ня і підтримку.

(Закінчення на 3-й стор.)

Чортків – одне з небагатьох міст в Україні, які 
хоча б частково компенсують витрати за проїзд

Питання забезпечення пільгового проїзду у громадському транспорті Чорткова для найбільш вразливих 
верств населення міста – одне з найважливіших у роботі міського голови. З таким проханням до Володимира 

Шматька неодноразово зверталися місцеві жителі.  

Болить!
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Слід сказати, питання про реорганізацію Чортків-
ського тубдиспансеру обговорювалося всередині 
квітня ц. р. на засіданні профільної комісії Терно-
пільської обласної ради, на яке були запрошені й 
представники КУТОР Світлана Кубасова (в. о. го-
ловного лікаря) та Наталія Кутрик (старша медична 
сестра). 

Інформація про так звану оптимізацію виклика-
ла надстурбованість та обурення з боку не лише 
працівників лікувального закладу, а й загалом меш-
канців району. З приводу цього наприкінці квітня в 
КУТОР «Чортківський обласний протитуберкульоз-
ний диспансер» відбулися збори трудового колек-
тиву за участі Білобожницького сільського голови 
Ярослава Греськіва, на яких чи не кожен із при-
сутніх висловив категоричний спротив «абсурдній 
реорганізації». Стривоженість у висловлюваннях 
виступаючих доходила, як-то кажуть, до оголеного 
нерва. Адже при запланованих змінах, як поясню-
валося, вбачається певне скорочення фахівців да-
ного медичного профілю, що тягне за собою втрату 
професійного стажу й категорії, бо ж лікувальний 

заклад ліквідується, а натомість відкриється інша 
соціальна установа – інші фахівці, інші посадові 
обов’язки, умови праці… 

«Наш заклад, – свідчила лікар Любов Рижев-
ська, – це інфекційна (!) лікарня, в якій уже більше 
50 років проходять лікування хворі на туберкульоз. 
І зараз, щоби неінфікованих людей (а мова ведеть-
ся про психічнохворих) перевести сюди, де, скажі-
мо, й стіни інфіковані, то, даруйте, в такому рішенні 
немає ні краплі здорового глузду. Щорічно ми по-
терпаємо від скорочення. В результаті – за 9 років із 

150 ліжко-місць залишилося 30, проте покращення 
немає. Навпаки – схиляємося до випрошування у 
благодійників навіть продуктів для харчування хво-
рих; про забезпечення медпрепаратами годі й гово-
рити… А видужання пацієнтів, як відомо, вимагає 
збалансованого, висококалорійного харчування. 
Складне соціально-економічне становище загалом 
у суспільстві – це одна з причин, через яку бороти-
ся з туберкульозом стає дедалі важче …». 

Реорганізацію КУТОР «Чортківський обласний 
протитуберкульозний диспансер» Тернопільська 
обласна рада та облдержадміністрація мають на-
мір провести шляхом приєднання до Тернопіль-
ського обласного протитуберкульозного диспан-
серу, ліквідувавши стаціонар із ліжко-місцями. До 
речі, таке рішення, акцентувалося на зборах, при-
ймалося без відома громади, тим чи іншим чином 
причетної до тубдиспансеру, як-то кажуть, в кулуа-
рах департаменту охорони здоров’я ТОДА...

Закриття спеціалізованої лікарні, застерігають 
фахівці, неодмінно призведе до епідемії захворю-
вання на туберкульоз. Загроза назріває не лише 

для хворих (які є носіями інфекції), а й для здорово-
го населення. Адже пацієнтам тубдиспансеру дове-
деться якось добиратися до обласного центру, й не 
виключено, що доїжджатимуть вони громадським 
транспортом загального користування. Коментарі 
щодо наслідків – зайві…

Сільський голова п. Греськів підтримав пропо-
зицію зборів щодо скликання позачергової сесії 
сільської ради, оскільки даний лікувальний заклад 
знаходиться власне на території Білобожницької 
об’єднаної територіальної громади; а також орга-

нізувати загальні збори сельчан, щоби дізнатися 
думку громадськості щодо, направду кажучи, не-
безпечного сусідства психоневрологічного інтерна-
ту. На жаль, з невідомих причин, як стало відомо, 
сесії та загальних зборів громади досі не відбулося. 
Проте мешканці довколишніх сіл та й загалом ра-
йону самотужки зорганізувалися і збирають підпи-
си за збереження даного лікувального закладу (на 
сьогодні – вже більше 500 підписів лише сельчан). 

Наприкінці зібрання трудовий колектив тубдис-
пансеру одноголосно прийняв рішення: надіслати 
звернення (що вже на часі зреалізовано) щодо 
сприяння відміні закриття КУТОР «Чортківський 
обласний протитуберкульозний диспансер», яке 
проводиться під приводом оптимізації ліжкового 
фонду та відміни відкриття на базі даного закладу 
психоневрологічного інтернату із с. Краснопущі Бе-

режанського району (кількість хворих – 100 осіб), 
в усі відповідні інстанції, депутатам Тернопільської 
обласної ради від Чортківщини, народному депута-
тові Олегу Барні. 

Ось короткий зміст даного звернення: 
…В січні ц. р. у Чортківському диспансері від-

булося скорочення ліжкового фонду на 10 ліжок; на 
сьогодні – 30 ліжко-місць (із них – 15 для паліатив-
ного лікування).

Згідно з даними оперативної інформації по за-
хворюваності на активний туберкульоз у Тер-
нопільській області за 12 місяців 2015 р. лише в 
нашому районі виявлено 37 форм активного ту-
беркульозу. Велика частка виявлених випадків 
– запущені форми (бацилярні та деструктивні 
форми)…

Проблема: пересувний флюорограф у Чортків-
ському районі не працює вже 6 років. Туберкульоз 
– хвороба соціальна. Бідні верстви населення, як 
правило, не обстежуються флюорографічно. Па-
сивне виявлення – за скаргами пацієнтів. Люди, 
соціально незахищені,  звертаються здебільшого 
вже в запущених формах захворювання (кахексія).

За перший квартал ц. р. – лише 6 хворих. Низь-
ка захворюваність швидше пояснюється тим, що 
хворих на туберкульоз активно не виявляють.

Працівники нашого лікувального закладу проти 
розміщення психоневрологічного інтернату на 

базі диспансеру. Оскільки в даному випадку пору-
шуються права насамперед психічнохворих: 

їх помістять в інфекційний (!) заклад, де немає 
необхідної кількості сантехнічного обладнання, 
меблі, м’який інвентар необхідно буде повністю 
змінити, провести повну реконструкцію закладу. 
Адже він перебуває в незадовільному стані. А та-
кож – унеможливлення забезпечення права пацієн-
та на особистий простір.

Надважливо враховувати й те, що територія 
тубдиспансеру межує (як-то кажуть, 5 хвилин 
ходу) з густонаселеними пунктами, де сумарно 
проживає 3977 жителів (села Білобожниця, Кали-
нівщина, Мазурівка, Семаківці, Ридодуби та інші); 
розміщена ЗОШ І – ІІІ ступенів, дитячий садок. 
Мешканці психоневрологічного інтернату мають 
психічні захворювання, які перебувають в стадії 

ремісії, але можуть бути загострення: неадек-
ватна поведінка, агресія щодо інших осіб і себе; 
вони мають право вільно пересуватись за межі 
інтернату. Для попередження нещасних випадків, 
вважаємо, психоневрологічний інтернат не може 
бути розміщений на даній території, яка нале-
жить громаді.

Варто зауважити, питання про реорганізацію 
КУТОР «Чортківський обласний протитуберку-
льозний диспансер», як передбачається, розгля-
датиметься 12 травня ц. р. на сесії Тернопільської 
обласної ради. Та чи дочекається громадськість 
Чортківщини позитивного рішення на свою користь 
від посадовців і народних обранців, наразі невідомо. 

P. S. Забігаючи наперед, інформуємо: позавчо-
ра, 4 травня, проблемне питання щодо закриття 
тубдиспансеру обговорювалося на засіданні ко-
ординаційної ради національно-демократичних 
партій та громадських організацій Чортківського 
району, а також – вчора в даному лікувальному за-
кладі побували представники департаменту охоро-
ни здоров’я ТОДА, депутати Чортківської районної 
ради та членство координаційної ради району. Про 
розвиток подій – у наступному номері нашої газети.

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)

Ще одне болюче питання міста – стан очисних 
споруд. На жаль, Фондом регіонального розвитку 
області не визнано пріоритетним наш проект щодо 
будівництва очисних у Чорткові. Ми розуміємо, що 
значні фінансові потреби є в усіх містах Тернопіль-
щини, тому рук не опускаємо, а активно шукаємо 
грантові, кредитні кошти. Вже нині ми направили 
анкету на участь у спільному з Європейським інвес-
тиційним банком проекті «Програма розвитку му-
ніципальної інфраструктури України». Це перший 
крок в процесі відбору субпроектів в секторі «Водо-
постачання та водовідведення» в рамках реалізації 
цієї Програми. Наразі чекаємо на результати.

Хочу, щоб кожен з вас, дорогі мої земляки, усві-
домив: подолати цю проблему ми зможемо тільки 
разом! Жодна справа не матиме успіху, якщо деся-
ток тягтиме воза вперед, а сотня – пасивно їхатиме 

на ньому, а ще сотня вставлятиме палиці йому в 
колеса.

На жаль, маємо визнати, що у місті чимало фак-
тів несанкціонованих підключень до водопровідних 
мереж – тобто безсовісних крадіжок. Зрозумійте, 
допоки це триватиме, доти в кранах вода буде не-
чистою, а тариф – високим. Якщо ми не візьмемо-
ся за справу разом, якщо не позбавимося злодіїв, 
якщо ми будемо заплющувати очі на крадіжки, ми 
проблему не подолаємо.

Я відкрито заявляю, ми будемо жорстко карати 
власників «лівих» кранів. За останні три місяці тих, 
хто краде воду у свого міста, у своїх земляків, ви-
явлено 33 особи та оштрафовано на суму 43 тис. 
637 грн. Це сором нашого міста! Можливо, варто 
розміщати їх прізвища на біг-бордах? Щоб народ 
знав імена крадіїв?

Хочу звернутися до вас, шановні чортківчани, 
іще з одним проханням – знайдіть можливість вста-

новити лічильники на воду. В районі вулиць Надріч-
на, Залізнична, К.Рубчакової, Броварова, Київська, 
Ясна, О.Теліги  повинен бути 100-відсотковий облік 
лічильників. Візьмемо, для прикладу, залізничний 
мікрорайон. Ми купуємо воду за показниками лі-
чильника по ціні за 6,96 грн. за 1 куб. м, а продаємо 
по 6,80 грн., тобто  збитки на 1 кубі становлять 16 
коп. А тепер помножте на обсяги…     

Неприпустимо сьогодні споживати воду за нор-
мою споживання, бо ми купуємо воду по лічильни-
ку. Для прикладу, якщо за місяць споживаємо по 
лічильнику Львівської залізниці 10 тис. куб. м води, 
то люди нам платять тільки за 2,5 тис. кубів. Решта 
води кудись дівається…   

Розумію, сьогодні усім непросто. Але я прошу 
вас із розумінням та притаманною чортківчанам му-
дрістю поставитися до ситуації. Ми маємо випра-
вити ситуацію і у міських водопровідних мережах, 
і на самому підприємстві. Адже нині на водоканалі 
люди працюють в надскладних умовах і ми не мо-
жемо вимагати від них більше.

Крок за кроком ми все відновлюємо, закуповує-

мо обладнання, щоб вивести на новий  рівень во-
доканал, але на це потрібен час. І потрібне ваше 
совісне й порядне ставлення до свого міста – еко-
номно використовувати воду, своєчасно сплачу-
вати за рахунками, подавати об’єктивні показники 
лічильників контролерам. Просто бути чесними 
перед собою й людьми. Тільки так ми повернемо 
містянам чисту, живильну воду – джерело здоров’я, 
натхнення й краси.

Я відкрито і чесно розповів вам про ситуацію 
з водою у нашому місті. Як бачите, вона є дуже 
непростою. Ми намагаємося її якнайшвидше ви-
рішити, різними шляхами: працюємо із обласною 
владою, шукаємо спонсорів як в країні, так і за її 
межами. Але поки ми самі не об’єднаємося і не змі-
нимо свого ставлення до цієї проблеми, результату 
не буде.

Я запрошую вас до діалогу, до співпраці. Зверта-
юся до кожного з вас – давайте працювати разом! 
Це ж наше місто! Зі свого боку ми робимо все мож-
ливе, аби захистити здоров’я нашої громади та її 
майбутнє.  

Проблема

Реорганізація тубдиспансеру – 
реанімація чи некроз лікувального закладу?

Як тільки стало відомо про те, що на КУТОР «Чортківський обласний протитуберкульозний диспансер» очікують невтішні зміни, а саме: закриття, 
а на його базі – розміщення психоневрологічного будинку-інтернату (що на часі функціонує в с. Краснопуща Бережанського району), 

працівники вищевказаного лікувального закладу забили на сполох.

Звернення Чортківського міського голови 
Володимира ШМАТЬКА

Болить!



За кілька днів на календарі 
– особливий густиною сконцен-
трованої туги й повчання День: 
пам`яті та примирення. День згад-
ки імен жертв Другої світової війни. 
Понад сім десятиліть, покоління 
за поколінням, вторилося й про-
рочилось безнастанно: ніхто не 
забутий, ніщо не забуте! А як воно 
насправді на нинішній день?

Сріблиться на темно-сірому тлі 
обеліска, що в Нагірянці (фото 
1), фігура воїна, котрий прихилив 
коліно, стиснувши правицею авто-
мат. Одразу вчувається: сюди на-
правду не заростає народна стеж-
ка, бо й тротуарна плитка аж під 
самісінький пам`ятник новітня, і 
квіти он галузяться розлого в деко-
ративній вазі. Сосни струнчаться 
мовчазною вартою, ось-ось цвіс-

тиме калина… Тож гаслові вічної пам`яті героям, 
полеглим в боротьбі з фашизмом, задекларова-
ному тут як кредо, мимоволі віриш.

У Мухавці (2) обеліск, увінчаний хрестом, теж 
застиг поміж зеленокосого буйнолистя тамтеш-
нього скверу. Однак здається, й сам підмурівок-
постамент, і обеліск вже варто поновити – міс-
цями сиплеться. Та ще бентежить популярна 
колись, за давніх часів, гвардійська стрічка жов-
то-чорного окрасу – надто вже нагадує георгієв-
ську… Он в Антонові (3) обеліск своїми обриса-
ми аналогічний до мухавського, одначе там таку 

ж стрічку вміло «вбрали» в українські національні 
та державні кольори – золота й блакиті. Загалом 
в Антонові пам`ятник односельцям, полеглим за 
Вітчизну, здається, в ідеальному стані: і плитка 
новенька надовкіл, і клумби любовно обсаджені, 
дерева ретельно підчищені. Воно й зрозуміло: 
адже навпроти – символи українства й нашої 
майбутності. Зорить задумливо застиглий в по-
грудді Великий Кобзар, обіруч – місцева школа.

У Свидові, до прикрості, наразі ще віддають 
шану героям, «загинувшим у боях за визволен-
ня радянської Вітчизни». Принаймні ось такого, 
вже невідповідного новітнім часам напису на-
разі там не позбулися. Так само, як і переліку 
імен сільчан, котрі свого часу загинули «від рук 
українських буржуазних націоналістів», в Улаш-
ківцях (4) та Милівцях (5). Знаємо: складні часи 
пережила Україна в своїй історії. Траплялося, й 
під «українських буржуазних націоналістів» ря-
дилися енгебісти, аби творити безчинства. Тож 
чи не можна було виправити те формулювання, 
скажімо, хоч би «від лихоліть доби»?

Прикро вразили нас оглядини пам`ятного комп-
лексу в Милівцях: одинока Вітчизна-мати немов 
докоряє своїм видом нині сущим нащадкам отих 
загиблих синів (6); металеві плити-стели заржа-
віли та понівечились. Їх нелегко й уздріти поміж 
розлогі зарослей самшиту. А в Улашківцях «про-
мовисто» виписано: «Полеглим героям – вдяч-
ні нащадки». Й одразу видима задекларована 
«вдячність»: сім бетонних і колись, мабуть, міц-
них плит для переліку імен нині повилущувались 
аж до металевої арматури, «світячи» темними 

дірками-проваллями. Обабіч комплексу – зжов-
клі туї; поновлення потребують і фігури матері-
сина, котрі застигли в мить прощання. 

Хрестом та тризубом увінчано меморіальний 
комплекс в Капустинцях (7). І все начебто на міс-
ці, однак якась занадто зблякла наша пам`ять, 
якась здаленіла й чужа, чи що. Імена ледь про-
глядаються, а поруч – овали для світлин, проте 

порожні. У Колиндянах (8), на узвишші над тра-
сою, теж застигли в камені мати й син. Та хоч 
пам`ятник давній, ще радянської доби, – і мати 
у вишиванці, й вишиваною оздобою доповнено 
плиту побіля хреста, долученого вже за України. 
У Шманьківчиках обеліск трохи «сховався» від 
людських очей поміж дерев, бо є чого сороми-
тися: і східці облуплені, й місцями потемнів від 
часу.

Та направду апофеозом непам`яті серед по-
баченого нами того дня став комплекс майже на 
границі Чортківського й Борщівського районів, 
біля колишнього хутора Борухи (1-а стор.), – 
він чи то «нічийний», чи то перебуває на балансі 
Залісянської сільської ради, а доглядається за-
звичай «десантом», зорганізованим в площині 
районних заходів. Однак цьогоріч, схоже, обмину-
ла той пам`ятник така доля. Бо ми заледве від-
шукали його (хоч громадиться над автотрасою) 
поміж зарослей придорожньої посадки. Вразила 
до глибини душі динаміка стрімкуючих в бій вої-
нів зі схожою динамікою поруйнованості як власне 
постамента, так і східців до нього (9). Вони густо 
всипані торішнім падолистом, та попри те стрімко 
пробиваються на світ нові рослини. Прикро, надто 
прикро через те, що це – не символіка, тут же є й 
захоронення. От тобі й ніхто не забутий… Вроста-
ємо в землю пам`яттю, як не раз мовлено поета-
ми. Та чи виборсаємось звідти?!

Анна БЛАЖЕНКО, 
Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 
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Гордимось

22 квітня наш земляк Андрій Нагірний (пу-
блікацію про нього «Кіборг» із добрими очи-
ма» читайте у «Голосі народу» за № 45 (8487) 
від 24 жовтня 2014 р.) на ймення «Фазан» 
отримав визначну нагороду – почесний орден 
«Народний Герой України». 

 «Цей орден ніколи не отримають чинов-
ники та ненажерливі генерали. Це нагорода 
для патріотів-добровольців» – наголошують 
організатори заходу. Честь представити його 
випала кінорежисеру Леоніду Кантеру, котрий 
зняв документальний фільм «Добровольці Бо-
жої Чоти», та театральному режисеру, актору 
Богемі, котрий разом із нашим земляком були 

одними із «кіборгів», котрі відстоювали Доне-
цький аеропорт.

«Показово, що нагородження героїв відбу-
валось не у пафосних застінках державних 
установ, а біля знаменитого дуба Махна. До-
вкола не було пісних облич чиновників, а лиш 
загартовані війною побратими і сестри: Про-
відник Дмитро Ярош, Яна Зінкевич, Andriy 
Sharaskin, друг Бракон’єр, друг Скіф, леген-
дарний танкіст Адам та багато інших. Отримав 
неймовірний заряд позитиву. Дякую, рідненькі, 
що живі! Вічна пам’ять загиблим», – написав 
на своїй сторінці у «Фейсбуці» Леонід Кантер.

Білівчанин Андрій Нагірний на передовій за-

хищає нашу країну від сусіда-ворога з серпня 
2014-го. У час Революції Гідності з перших 
днів був на Майдані, підтримуючи проєвро-
пейський курс України, а згодом – активно 
виступаючи проти режиму Януковича. Коли 
лише починалися неспокої у Криму та на Схо-
ді України, рвався на допомогу проукраїнськи 
налаштованому населенню тих регіонів краї-
ни. Удома на татка-героя чекають дві донечки 
та дружина.

Оксана СВИСТУН
Фото з інтернет-ресурсів

Білівчанин Андрій Нагірний – Народний Герой України

Репортаж з пристрастю

Ніхто не забутий? Ніщо не забуте?
Поминули найсвітліші в році дні – Світлий понеділок та Світлий вівторок. Сповита духом-чаром Великодня, усміхнена земля неначе 

вмилась благодатними травневими дощами, замаялась незайманою зеленню садків та левад. Ген-ген поодаль золотяться, скупані в сонячних 
променях, куполи церков. І, скільки й сягає око, за буйнолистям брунатної озимини яскріють на обрії кольори Вітчизни – квітуючого ріпаку та 

небесної блакиті. У тій ідилії сумовитим бачиться наш намір – їдемо спонтанно обраною зоною району, 
щоби сподобитись оглядом свідчень пам`яті.
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Згідно з даними соціологічного досліджен-
ня, 23 відсотки опитаних власників паїв го-
тові продавати приналежну їм землю, якщо 
мораторій буде скасований. Проте бажаючих 
купити землю серед опитаних фермерів і ке-
рівників сільгосппідприємств небагато: лише 
17,9 відсотка. Аграрії розглядають можливість 
придбання землі в розстрочку, через позикові 
кошти, зокрема банківські кредити. Але такі 
фінансові інструменти дуже ризикові, тож 
оренда залишається найбільш привабливою 
для фермера порівняно з купівлею. Проте чи 
готовий фермер інвестувати кошти в довго-
строкову родючість ґрунту, коли розуміє, що 
хазяйнуватиме на цій ділянці обмежений час?

Як результат, в Україні відзначаються 
масштабні процеси деградації ґрунтів, зо-
крема через їх нераціональне використання, 
порушення сівозміни тощо. Так, за даними 
Національної академії аграрних наук України, 
під урожай агрокультур в останні роки вноси-
лося в середньому в 17 разів менше органіч-
них добрив, ніж потрібно, що призводить до 
виснаження ґрунтів. Така ситуація, на думку 
експертів, обумовлена існуючими умовами 
ведення фермерського бізнесу в Україні, які 
сприяють орієнтації підприємств на отриман-
ня максимальної рентабельності в найкорот-
ші терміни.

«Через те, що багато договорів оренди 

сільськогосподарських земель в Україні укла-
даються на нетривалий термін (до 7 років), 
фермери не зацікавлені вкладати кошти в 
землю і підтримувати її родючість. Інтерес та-
кого орендаря один – максимальна вигода від 
вирощування рентабельних культур», – зазна-
чив експерт по земельному праву і член ради 
асоціації «Земельний союз України» Сергій 
Біленко.

Тобто орендарю все одно, що буде з зем-
лею після нього, адже він вже отримав вигоду 
для себе. І після того, як договір закінчився, у 
сільського жителя, який володіє цією землею, 
залишається ділянка в жахливому стані, яка 
не має цінності ні для наступного орендаря, ні 
для власного обробітку. 

Таким чином, єдиний можливий варіант, 
коли виграє і пайовик, і його земля, – це 
довгострокова оренда. Проте як довіритися 
орендарю на тривалий час, коли ми майже 
щодня чуємо про збанкрутування ферме-
рів, несплату або суттєву затримку оренд-
ної плати чи взагалі фінансову кризу всієї 
країни, коли незрозуміло, що буде завтра. 
Як пайовику упевнитися, що його 
не ошукають? Варіант тільки один  
– отримати усі кошти ОДРАЗУ. Ви-
являється, можливо! Є реально пра-
цюючі програми, коли строк оренди 
складає 49 років, а гроші можна 
отримати одразу після реєстрації 
договору! 

На ринку з’являються компанії, здатні за-
пропонувати пайовику дійсно унікальні умови. 
Вони орендують землю на тривалий термін, 
що дозволяє більш ретельно і довгостроково 
планувати свою виробничу діяльність, береж-
ливо ставитися до стану ґрунту. Строк такої 
оренди складає 49 років.

Важливо, що у цьому випадку пайовик 

також отримує надзвичайну вигоду. В чому 
саме, ми дізналися у компанії «Агрі Інвест 
Україна», яка на теренах нашого регіону про-
понує унікальну послугу: власник земельного 
паю здає свою земельну ділянку на 49 років та 
водночас отримує усю орендну плату. 

Сергій Сингаївський, заступник дирек-
тора «Агрі Інвест Україна»: «Ми працюємо 
майже по всій території  України – у 14 облас-
тях. І всюди пропонуємо надприбуткові умови 
для пайовиків! В залежності від розміру паю та 
його розташування ми виплачуємо відповідну 
суму. Яку саме, кожен пайовик може дізнатися, 
лише подзвонивши за єдиним всеукраїнським 
телефоном 0 (800) 303 099.  До того ж, ми 
беремо на себе оформлення усіх необхідних 
документів та сплату податків на прибуток. 
Останнє є невід’ємною складовою, бо працює-
мо ми прозоро, відповідно до вимог чинного за-
конодавства, для нас це принципово. Тож усе 
просто та швидко: подзвонив – почув бажану 
суму – уклав договір – отримав кошти». 

Цифри виплачених коштів, які ми чуємо під 
час інтерв’ю з директором,  справді вражають. 
Отримуючи таку суму коштів, власник паю 
може дозволити собі те, що раніше вважав 
недосяжним. Придбати авто, на яке збирали 
вже багато років, а грошей так і не вистачає, 
допомогти дітям чи онукам у придбанні житла 
чи отриманні освіти у хорошому освітньому 
закладі, зробити повний ремонт свого будин-
ку, сплатити банківський кредитний борг, який 
вже багато часу не дає спокою. Перерахову-
вати можна безкінечно, у кожного свої потре-
би, проблеми, бажання та мрії. І здається, є 
усі шанси їх здійснити. А ті сім’ї, які володіють 
кількома паями, здавши їх на такий термін, 
отримують справді величезні гроші. 

Відтак компанія «Агрі Інвест Україна» 
співпрацює вже з пайовиками Сумської, 
Хмельницької, Вінницької, Полтавської, Хар-
ківської, Черкаської та багатьох інших об-
ластей України. Адже унікальні умови і при-
буток, який отримують пайовики, мало кого 
залишає байдужим. А як може бути інакше? 
Отримуєш кошти майже як за продаж паю, 
проте, на відміну від реального продажу, за-
лишаєшся власником землі та за бажанням 
передаєш його у спадок дітям та онукам. 

Олексій НИЖНИК

9 травня. Тривалість дня – 15.12. Схід – 5.19. Захід – 20.31. 
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На правах реклами

Кожен четвертий володар земельного 
паю готовий його продати

Такі результати соціального опитування, проведеного Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України. 
Соціологами було опитано понад 5 тис. власників земельних наділів в 13 областях України. 

Але, попри всі бажання, такої можливості в українців немає через загальноукраїнський мораторій. Чи є? 
І як при цьому отримати максимальну вигоду від свого паю? 

(Закінчення. Поч. у № 16 (8564), 
від 22 квітня 2016 року) 

Чого ж навчили нас ці тридцять років життя із 
Чорнобилем? На жаль, доводиться визнавати, що 
Чорнобиль нині є забутою катастрофою. І суспіль-
ство, і влада в Україні за все ще не зробили для 
себе належних висновків стосовно того, що і чому 
відбулося 26 квітня 1986-го на Чорнобильській 
АЕС, як ці події вплинули на життя сучасного по-
коління, долю тодішнього СРСР, і як вони впливати-
муть на право майбутніх поколінь жити у безпечно-
му та справді гармонійному суспільстві.  Висновків, 
які спонукали б до змін у діях влади та у суспільній 
поведінці, досі не зроблено – незважаючи на увесь 
пережитий драматичний досвід, велику кількість 
публікацій, тонни наукових праць та розслідувань, 
мільярди позичених у світі грошей, на потоки слів, 
сказаних з різного роду трибун... 

Після Чорнобиля світ справді змінився. Змінило-
ся усе, окрім нас: дріб’язкових, безвідповідальних, 
легковажних, ледачих... 

Вже впродовж 6 років Україна живе без Держав-
ної програми подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи – термін дії попередньої програми ви-
черпався ще у 2010 році. У жовтні минулого року 
Верховна Рада прийняла постанову про проведен-
ня парламентських слухань з нагоди 30-ї річниці 
Чорнобильської катастрофи. При обговоренні зву-
чали пропозиції про нагальну необхідність розроб-
ки нової загальнодержавної Чорнобильської про-
грами та пошук ресурсів для її реалізації. Минуло 
півроку – жодних рішень і жодних дій Уряду.

16 березня 2016 року у Верховній Раді відбули-
ся парламентські слухання «30 років після Чорно-
биля: уроки та перспективи». Відбулися у звичній 
формі пустопорожньої демагогії – потоку популіст-
ських словес від політиків та посадовців. Загальне 
враження від слухань – уроки Чорнобиля не вивче-
ні, перспективи – примарні. 

На слуханнях не було жодного виступу від про-

відних науковців. Жодного слова – від перших осіб 
Кабінету Міністрів. Звісно, про що тут говорити 
– для усіх очевидним є той факт, що діяльність з 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
провалено: як щодо соціального захисту постраж-
далих, так і щодо  екологічних, медичних, безпеко-
вих проблем. Власне тому доповідачем від Уряду 
було визначено …виконуючу обов’язки міністра 
екології Ганну Вронську, котра допрацьовувала на 
цій посаді останні дні. 

За результатами обговорення нардепи прийняли 
Постанову, якою вкотре рекомендовано Кабміну 
розробити Загальнодержавну програму подолан-
ня наслідків Чорнобильської катастрофи на 2016-
2026 роки. Та річ у тім, що й розробляти в принципі 
нічого не потрібно – проект «Загальнодержавної 
цільової соціальної  програми подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи на 2012-2016 роки» 
насправді було розроблено ще шість років тому. 
Проблема у дефіциті політичної волі – для її при-
йняття. А також у дефіциті ресурсів – для реалі-
зації. Тому варто очікувати, що заяви про потребу 
розробки державної програми лунатимуть щороку 
до ритуальної дати 26 квітня, а терміни дії тієї при-
марної програми щоразу відсуватимуться у май-
бутнє: зараз – до 2026 року, потім – до 2036-го… 
Це стало звичним – ми створюємо проблеми, а їхнє 
вирішення доручаємо дітям та онукам.

Уряд традиційно списує свою бездіяльність на 
відсутність коштів. Тягар проблем, створених Чор-
нобилем, справді колосальний. І несе його, звісно 
ж, не «Енергоатом», а держава, тобто платник по-
датків. Захисту держави потребують в Україні 1,9 
мільйона постраждалих осіб, серед них понад 108 
тисяч інвалідів та понад 418 тисяч потерпілих ді-
тей. На реалізацію Закону «Про статус і соціаль-
ний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» потрібно понад 80 
мільярдів гривень щороку. Держбюджетом на 2015 
рік Міністерству соціальної політики було перед-
бачено на соціальний захист постраждалих лише 

2,1 мільярда, у бюджеті 2016 року – 1,9 мільярда. 
Тому влада змушена йти на непопулярні кроки. 
Суспільне невдоволення викликало прийняття за-
конів «Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких законодавчих актів Укра-
їни»  (щодо скорочення пільг і компенсацій, по суті 
ліквідацію 4-ї зони посиленого радіоекологічного 
контролю) та «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо пенсійного забезпе-
чення» (щодо оподаткування пенсій громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи). Втім, не можна «економити» на видатках, які 
повинні бути здійснені за рішенням судів, – як у ви-
падку виплати пенсій постраждалим пенсіонерам у 
законодавчо визначеному обсязі. Тому що це – на-
руга над верховенством права. 

Не можна заощаджувати на вирішенні проблем 
безпеки і здоров’я, які завтра можуть вийти з-під 
контролю. Приміром – на здоров’ї дітей у селах 
Полісся, котрі досі отримують великі дози опромі-
нення від споживання продуктів місцевого вироб-
ництва, переважно молока та картоплі. Ганьбою 
вкриває себе держава, у якій політики не можуть 
знайти гроші на чисті продукти для поліських дітей, 
але мають їх досить – на білборди для саморекла-
ми і дорогі лімузини… 

Не можна скасовувати мізерні доплати (навіть 
у розмірах, визначених Кабміном) людям, які пра-
цюють у зоні відчуження. Адже ЗОНА досі таїть у 
собі велику небезпеку. Це, окрім об’єкта «Укриття», 
величезна кількість концентрованих радіоактивних 
відходів, які рано чи пізно варто надійно поховати – 
у глибоких геологічних формаціях. Фактично ство-
рення об’єктів системи поводження з радіоактив-
ними відходами відбувається в останні роки лише 
за позичені у світі гроші. Бюджетне фінансування 
цілком відсутнє…

Тим часом чорнобильська 30-кілометрова зона 
відчуження сьогодні потрапила в десятку най-
більш екологічно неблагополучних місць планети. 
Моніторингові дослідження у ній свідчать,  що на 

переважаючій її частині збільшується небезпека, 
пов’язана зі зростанням концентрації токсичного, 
дуже рухомого ізотопа – америцію, що утворюється 
при розпаді плутонію. Натомість у зоні відчуження 
ліси регулярно горять. Особливо великі площі були 
охоплені пожежами спекотного літа 2015-го. Так, 
за даними Східноєвропейського центру моніторин-
гу пожеж, минулого року у зоні відчуження горіло 
близько 10 тисяч гектарів лісу. Пожежі тривали з 
квітня по жовтень. Але про загрозу значного пере-
носу радіонуклідів із вогнищ та про потребу здій-
снення моніторингу руху радіоактивного шлейфу 
почали говорити лише тоді, коли димовий смог 
охопив столицю.

Президент Порошенко оголосив в Україні 2016 
рік  «Роком вшанування учасників ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв 
Чорнобильської катастрофи».  Поза сумнівом – з 
нагоди 30-х роковин Чорнобилю в усіх містах та се-
лах відбулися мітинги за звичними сценаріями па-
тетичної декламації та «ритуального плачу». Перші 
особи держави до 26 квітня отримали черговий 
привід просити гроші в іноземних кредиторів. І зно-
ву – майже жодних практичних рішень, жодних дій.

Головний урок, який нам належало б засвоїти за 
30 років, – ми не можемо лише оплакувати свою 
долю і ходити по світу з простягнутою рукою. Ми 
мусимо жити з усвідомленням реальних ризиків і 
робити все можливе для їхнього зменшення. Ми 
мусимо працювати вдвічі активніше в існуючій си-
туації. Мусимо зупинити інші рукотворні «Чорно-
билі» на своїй землі: «бурштинову лихоманку» на 
Поліссі, нищення Карпат рубками, гірських річок 
– ГЕСами, довкілля своїх міст – потворними сміт-
никами. Мусимо виховувати у молодого покоління 
нову свідомість, в основі якої – прагнення жити у 
гармонії з Природою.

Чорнобильський досвід вчить нас, що дозволити 
собі ядерну енергетику може лише справді відкри-
те та правове, високоосвічене та високоорганізова-
не, відповідальне перед своїми співгромадянами, 
їхніми нащадками та усім людством суспільство.  
Мусимо крок за кроком формувати і таке суспіль-
ство в Україні. За нас цього ніхто не зробить.

Олександр СТЕПАНЕНКО, 
«Зелений Світ»

Думки з приводу

Чорнобильська катастрофа: 
річниця нова – проблеми старі
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Милосердя

Бажаючи допомогти потребуючим 
людям і в час Великодніх свят донести 
їм особливу підтримку, світло і радість 
Воскресіння Господнього, щороку служ-
ба у справах дітей райдержадміністрації 
влаштовує благодійну акцію «Велико-
дній кошик» для дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених батьківського піклування, та 
дітей, котрі опинились в складних жит-
тєвих обставинах.

З нагоди Великодніх свят голова райдер-
жадміністрації Михайло Сташків, голова 
районної ради Віктор Шепета та заступник 
міського голови Роман Тимофій у район-
ному будинку культури ім. К.Рубчакової 
спільно із районною та міською службами 
у справах дітей вручили подарункові про-

дуктові набори дітям пільгових категорій. 
Ця маленька доброчинність залишила у 
серцях одиноких діток багато сонця і по-
зитивних емоцій, адже тепер вони також 
смакуватимуть освячені продукти з вели-
коднього кошика разом зі своєю родиною. 
Учнівська молодь загальноосвітніх шкіл 
Чортківщини, вихованці позашкільного на-
вчального закладу «Центр науково-техніч-
ної творчості і дозвілля учнівської молоді» 
у залі будинку культури підготували тема-
тичну виставку робіт. З теплими словами 
привітань та настанов до присутніх звер-
нулись вищезазначені керівники району та 
міста, митрофорний протоієрей о. Михаїл 
Левкович.

«На порозі величного свята Воскре-

сіння Господнього благодійна акція «Ве-
ликодній кошик» проводиться з метою 
допомогти тим, хто потребує, довести, 
що ми єдині і свято має бути в усіх – і 
в тих, хто залишився без батьків, і дітей 
тих, хто боронить Україну, і хто своїми 
силами, наполегливістю та працею на-
магається підтримати, допомогти, зара-
дити», – зазначив голова райдержадмі-
ністрації М.Сташків.

Завершилось дійство музичним при-
вітанням аматорів дитячої художньої 
творчості та хорошим настроєм дітвори.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Весняного дня, коли відцвітає вер-
ба, приходить до християн світле свя-
то Великодня. Приходить з дитячим 
сміхом і кольоровими крашанками, з 
випеченою маминими руками паскою 
і дбайливо прикритим вишиттям, ло-
зовим кошиком. Це свято – невід’ємна 
частка українства. Великдень прихо-
дить до нас, аби поєднати близьких 
людей, дати їм нагоду пробачити при-
крощі та творити добро. 

Cеред численних добрих справ, яки-
ми займається колектив Чортківського 
державного медичного коледжу, є тур-
бота про  студентів із числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування. Напередодні світлого свята 
Христового Воскресіння вони отрима-
ли з любов’ю та батьківською опікою 
складений щедрий Великодній кошик 
від директора коледжу, заслуженого 

лікаря України, канд. мед. наук Любо-
мира Степановича Білика. 

Боже слово та благословіння ми-
трофорного протоієрея УПЦ КП, на-
стоятеля церкви Святої Покрови міста 
Чорткова отця Михаїла Левковича та 
пароха катедрального собору Верхо-
вних апостолів Петра і Павла Бучацької 
Єпархії УГКЦ, студентського капелана 
отця Андрія Лемчука дало змогу відчути 
кожному, що у світі людському домінує 
Господь і невичерпне джерело добра. 

На завершення зустрічі Любомир 
Степанович побажав усім, аби тієї 
миті, коли вдарять над нашою вели-
кою Україною великодні дзвони, во-
скресло у душах людських усе най-
краще на землі – непохитна віра, щира 
відданість, вічна любов і мир.   

   Тетяна ЛЯКУШ
Фото Миколи ГУЦАЛА

Свято має бути в усіх
На Чортківщині проведено акцію «Великодній кошик» для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, і які опинились в складних життєвих обставинах.

Благодійність

Рік у рік любов Господня творить свято Великодня

Фоторепортаж

На Великдень у Білій

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Притча

На конкурс імені П.Шептицького

Одна подружня пара 
зайшла до магазину ди-
тячих іграшок. Чоловік 
і жінка довго оглядали 
іграшкові полиці. Бачи-
ли ляльок, що плакали 
і сміялися, електронні 
забавки, всяку всячину 
для малюків… Однак не 
могли вирішити, що ку-
пити своїй донечці. 

До них підійшла ввіч-
лива продавчиня. 

– Розумієте, – почало 
пояснювати подружжя, 
– нас цілими днями не 
буває вдома, мало уваги 
приділяємо нашій доні, 
мабуть, тому вона мало 
усміхається. Ми хотіли 
б купити їй щось таке, 
що ощасливить її навіть 
тоді, коли нас немає по-
руч. Щось таке, що б її 
забавило, розрадило… 

– Вибачте, – посміхну-
лася продавчиня, – ми 
не продаємо батьків.  

У другу неділю травня – 
Міжнародний День матері

Цьогоріч він припадає на восьме травня.
Щиро вітаємо вас, Земні мадонни! Усіх благ вам і многії літа!

Прекрасним i нiжним словом назвали нашi пращу-
ри жiнку, яка стоїть біля витокiв нового життя, 
плекає i змiцнює його, – «берегиня». У цьому словi 

влучно вiдбилося її божествен-
не призначення, найперша i 
найголовнiша суть життє-
дайності.

Мама…  Вона завжди сто-
їть на сторожі нашого щас-
тя та спокою, завжди обері-
гає, наставляє та захищає. 
Якою нiжнiстю озивається 
в душi її образ, якими тiльки 
чарiвними словами її не на-
зивають! «Ненечка», «мату-
ся», «матiнка»… Тiльки бiля 
її серця, пiд її крилом, на її до-
лонях добре й затишно. Слово 
ненi лiкує i привертає сили, 
захищає вiд злого i надає на-
снагу до життя. Недарма у 
народi говорять: «Материна 
молитва iз дна моря виймає». 
На жаль, ми так мало i так 
рiдко бережемо наших любих 
матусь-берегинь, зручно вла-
штувавшись пiд їх турботли-
вим доглядом. I лише iнколи 
охопить серце нiжнiсть, на-
линуть почуття, захочеться 

обiйняти, захистити матусю. А скiльки любовi 
й турботи в її очах!..

Дорогій матусі 
Мамо, матусю моя дорога, 
Ти для мене – правда єдина у світі. 
Що там літа! Ти завжди молода, 
Як зірка у небі, любов твоя світить. 
Я не забуду тепла твоїх рук, 
Що ніжно на плечі, як птахи, лягали. 
Ні, не забуду я дотику губ, 
Що ніжно мене край воріт цілували. 
Дякую, рідна, уклінно тобі 

За ночі недоспані, очі в вікні, 
За те, що уміла любити в журбі, 
І за казки, й колискові пісні. 
Мамо, ти – символ надії й добра, 
Крило нерозтрачене сили і волі. 
Мамо, ти – сонячна віра моя. 
Люблю я тебе і не зраджу ніколи. 

Юлія КАЗЬМІР, 
студентка Чортківського державного 

медичного коледжу

«Мамо, матусю, горлице сива, радосте ніж-
на, голубко моя…», – так бо звертаються діти 
до мами. Люблячі діти. Звертаюсь і я: 

– Матінко мила, щастя привітне, сонечко 
ясне після грози… 

О порятуй! Захисти! Змилосердься! Від не-
гараздів усіх збережи. 

Мамина доля – дітей народити, вивести в 
люди, навчити добру. Мамине щастя – дітей 
зустріти, тих, що за рідним порогом живуть. 

Мамине горе – війна. Біль довершить мала 
«похоронка» (страшніш не бува). 

А скільки пішло їх, синів, в сорок першім… 
Й лишались на згадку лиш добрі слова: 

– Прощай, рідна мамо, повернусь так само, 
так, ніби до школи я просто пішов. 
Не плач, рідна нене, пильнуй за братами… 

Син йшов… Оглядався. Йшов… Оглядався 
(серцем прощався). І… не прийшов. 

А мати чекала… А мати чекала. І виглядала 
кровинку свою. 

Так вміє чекати лиш рідная мати (хоч син 
вже загинув в нерівнім бою). 

Ах, нелюди дикі, фашисти прокляті, чому 
мала литись невинная кров?! Цим хлопцям 
ще б жити, їм ще й би учитись… 

Вони ще не взнали слова «любов»… 
Ох, мамине серце – рана глибока: 
все ж для життя народились сини. 
А скільки загинуло їх у Афгані?! 
А скільки їх знищив «сусід» наш страшний?! 

Хто винайде пристрій, щоб вимірять горе? 
Мамине горе не знає границь. А мамині 

сльози… 
Не стягнуть морози цих вірних, бездонних, 

пречистих криниць. 
Мамо, голубко, горлице сива… Скільки в 

житті ти уже пережила?! Все більше – будні, 
все рідше – свята. 

Ото, як діток біжиш зустрічати. Простягнеш 
руки, немовби крила, злетіти хочеш – уже несила. 

Роки, як коні, мчать надто швидко. Виросли 
вишні – неба не видко. Їх посадила, як доньки 
родились.

 Ну а синам – явори, як годилось. А ще ка-
лину, сливи і груші – наче дитина. А серце все 
лине до доньки і сина: чи живі-здорові, чи ма-
ють що їсти… 

Нехитрі турботи. Їй би присісти. Хоч на хви-
линку і відпочити… Ні! Діти приїдуть – треба 
вгостити. Онукам – суниць, вареничків, каші… 

Нені, голубки, горлиці наші. 
З ранку до ночі втоми не знають – руки самі 

все роботу шукають: шити, варити, пекти, го-
дити… 

Боже, дозволь їм на світі прожити ще мно-
гая літ! Дай їм радості жменьку! Бо хто ж нас 
любитиме більше, ніж ненька?! 

Віра ДЕРЕВОРІЗ, 
викладач Чортківського державного 

медичного коледжу  

Як сильно не вабив би нас перебіг життєвих подій, як міцно не 
захоплював би вир насущних проблем – бережімо своїх мам, як зіницю ока. 

Оберігаймо їх від образ, від турбот, від осуду. Знайдімо час відвідати 
найдорожчу людину в світі. Знайдімо слова вдячності, підтримки та 

любові. Бо нема на світі щасливіших дітей за тих, хто має живу матір! 

Мамина любов – вічна і єдина 

Материна любов

Не продаємо

Ведуча сторінки Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Із материним молоком, стверджують старші 
люди, дитина вбирає любов до рідного краю, 
життєву філософію роду. «Саме з матері по-
чинається держава. Із матері починається 
народ і та вища політика, що передається з 
материнським молоком, – відчуття Вітчизни. 
Повернути на телевізійний екран Матір, а з 
нею втрачену філософію материнства, святі 
поняття добра, любові, родинного патріотиз-
му, національної гідності та небайдужості до 
держави», – з таким публіцистичним задумом 
було започатковано й втілено в життя всеукра-
їнський проект «Народний телевізійний роман 
«Мати», одним із фільмів якого є стрічка «Мій 
син – націоналіст» про галицьку селянку з 
тернопільського села Росохач Ганну, матір ла-
уреата Шевченківської премії, репресованого 
поета Степана Сапеляка.

Я спостерігала за цією жінкою на відкритті 
меморіальної дошки у честь її сина Степана 
на Росохацькій школі. Лилася невибаглива 
розповідь із уст багатої літами Ганни Костян-
тинівни, котра переповідала про поневіряння 
свого сина, а в очах читалась печаль, перепо-
вита з гордістю водночас. «Добрі мудрі люди», 
як назвала гостей величного для села, а осо-
бливо – для неї, матері, дійства, плакали, не 
стримували сліз. Тому напередодні Дня Мате-
рі, яке в Україні носить триєдине начало: свя-
то Богоматері, неньки України та Мами, – ви-
рішила згадати землякам про матір Степана 
Сапеляка.

«Виспівую Слово на зморене серце», – так 
писав про свої стосунки з матір`ю поет Степан 
Сапеляк. Зморене боязню за свого сина, свою 
кровиночку. Бо разом з ним, своїм Степаном, 
пані Ганна Сапеляк переживала арешт, слід-
ство, вирок, тюрму, заслання, а потім, уже 
після повернення сина в Україну, – сотні кі-
лометрів розлуки між ними. Так само згодом 
розділяла його радість від досягнень на літе-
ратурній ниві – гордилася. Допоки не посту-
кало нове невиправне горе, котре не під силу 

пережити матерям – синівська смерть. Від-
тоді б’ється, не перестає в материному серці: 
«Якби ж то я поруч, синочку, була…». 

«Розмисел матері» почув і відчув тернопіль-
ський поет Богдан Мельничук. Почуймо й ми 
своїх матерів, а також страждання матерів 
героїв, котрі життя поклали за Вкраїну, під-
тримаймо їх словом, ділом, молитвою. Бо ж 
мати нас «і народила. І сповила. І слово мови-
ти навчила. І напуття дала» (Василь Діденко 
«Мати»).

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

«Якби ж то я поруч, синочку, була…»
Одвічне материнське: підтримати, допомогти, опікати постійно і повсюди. 

Хай говорять, що це неправильно, непедагогічно чи ще якось там, але материне 
серце диктує інше. Зв’язок матері й дитини настільки  сильний, що базується 

на підсвідомому рівні… Оте «якби ж то я поруч, синочку, була…» 
бринить у кожному серці матері.



УТ-1 
07.40, 23.00 День Янгола. 
Спiвоча ескадрилья 
09.00, 12.00 ВIДЗНАЧЕННЯ 
ДНЯ ПЕРЕМОГИ НАД 
НАЦИЗМОМ У ДРУГIЙ 
СВIТОВIЙ ВIЙНI 
10.15 Д/ф «Сiмдесятники. 
Леонiд Биков» 
10.45 Д/ф 
13.05 Фольк-music 
14.10 Д/ф «Олександра 
Шулежко. 
Доля праведницi» 
15.05 Х/ф «Аничка» 
16.45, 21.35 Щоденник 
Євробачення 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Word on the street 
18.20 Д/ф «Коли 
я мовчу» 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Вересень 
21.00 Новини 
21.50 Подорожнi 
01.50 Д/ф «Рiзнi адреси 
вiйни» 

1+1
08.00 «ТСН-Тиждень» 
09.30 Х/ф «Титанiк» 
13.00 Х/ф «Було 
це на Кубанi» 
19.30 ТСН 
20.15 Х/ф «8 кращих 
побачень» 
22.05 Х/ф «8 перших 
побачень» 
23.50 «Вечiрнiй квартал» 

ІНТЕР
07.00 «Марафон 
«Наша Перемога»» 
12.30, 00.20 Х/ф «Ати - 
бати, йшли солдати...» (1) 
14.00 Х/ф 
«В бiй iдуть тiльки 
«старики»» (1) 
15.20 «Спецвипуск. Жди 
меня. Зустрiчi Перемоги» 
17.00 Т/с «А зорi тут 
тихi...» (2) 
20.00 «Подробицi» 
20.30 Концерт «Перемога. 
Одна на всiх» 
23.30 Д/ф «Люди 
Перемоги» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
10.50, 18.35 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00 «Ми українськi» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Iноземна для дiтей» 
15.15 «Загубленi у часi» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
19.00 Д/ф «Останнiй 
напис» 
20.00 «Влада таланту» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Нотатки на глобусi» 
21.45 «Вони прославили 
наш край» 
22.00 «Бiльше, 
нiж життя» 
22.30 «Портрет» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40, 19.30, 00.30 
Програма «Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30, 23.40 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.45 Програма 
«Про нас» 
11.00, 16.00 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Х/ф «Далекий 
пострiл» 
14.10 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 
17.00, 21.00 Невiдома 
Україна 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
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УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.25, 07.50, 08.25 
Смакота 
06.55, 07.15, 08.15 Спорт 
07.35, 23.50 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.30 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2016. 
Перший пiвфiнал 
11.45 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
14.10 Суспiльний 
унiверситет 
14.50 Фольк-music 
15.55 Путiвник прочанина 
16.10 Подорожнi 
16.55, 21.35 Щоденник 
Євробачення 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.50, 22.45 З перших вуст 
18.55 Про головне 
19.20 Х/ф «В бiй iдуть 
лише старики» 
21.15 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
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 - 3» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Вiдьма» 
22.00 «Мiняю жiнку - 11» 
00.00 Х/ф «8 перших 
побачень» 

ІНТЕР
06.10, 09.20 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» 
12.25 «Склад злочину» 
13.15, 14.20 «Судовi справи» 
15.25, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 02.50 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Балада про 
Бомбера» (2) 
23.35 Х/ф «Батальйони 
просять вогню» (1) 
 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Як це?» 
10.20 «Мандруємо разом» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте здоровi» 
15.15 «Cад.Город.Квiтник» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Дiловий ритм» 
17.30 «ПрофStyle» 
18.30 «Азбука смаку» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.45 «Зроблено в Європi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 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 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Боги рiчкового 
свiту» 
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 «Лавровий каньйон» (2) 

ICTV
05.10 Факти 
05.35, 14.50 День у великому 
мiстi 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 17.40 Т/с 
«Володимирська, 15» 
11.10, 16.40 Т/с «Небо у вогнi» 
12.10, 13.30 Х/ф «Немов 
громом уражений» 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.10 Патруль. 
Самооборона 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-2» (2) 
00.05 Х/ф «Важка мiшень» (2) 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде добре!» 
09.00 «Зiркове життя» 
09.55 «Битва екстрасенсiв 14» 
12.05 «МастерШеф - 3» 
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
05.00, 18.00 Абзац! 
05.55, 07.15 Kids Time 
05.57 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.17 Т/с «Друзi» 
10.00, 22.00 Київ вдень i 
вночi 
10.55 Т/с «Щасливi разом» 
17.00, 19.00, 20.00 Хто 
зверху 
22.55 Х/ф «Таксi 4» 
00.45 Х/ф «Токарєв» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Агенти 
справедливостi 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.45 Реальна мiстика 
11.45 Т/с «Черговий лiкар» 
13.40, 15.20, 21.00 Т/с «За 
законами воєнного часу» 
16.00 Т/с «Адвокат» (2) 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30, 02.00 Т/с «C.S.I.. 
Мiсце злочину Майамi» (2) 

2+2
07.35, 04.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни» 
10.10 Т/с «Вердикт iсторiї» 
11.20 Д/п «Очима воїна» 
12.15 Д/п «Помста 
природи» 
13.15 Прем»єра! 
«Вiдеобiмба» 
14.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.55, 02.40 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.45, 01.10 Х/ф «Остання 
спроба» 
19.20 «Люстратор 7.62» 
20.20, 00.20 Т/с «Ласко» 
(2) 
21.20 Х/ф «Iнферно» (2) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.25, 07.50, 08.25 
Смакота 
06.55, 07.15, 08.15 Спорт 
07.30 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 ДебатиPRO 
11.10 Вiкно в Америку 
11.45 РЕ:ФОРМА 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05, 01.45 Час-Ч 
14.10 Суспiльний 
унiверситет 
14.35 Спогади 
15.25 Надвечiр’я. Долi 
16.20 Свiтло 
16.55 Щоденник 
Євробачення 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.50 З перших вуст 
19.30 Д/ф «Розкриття 
Америки. Зроблено у США» 
20.30 Prime time з 
Мирославою Гонгадзе 
21.15 Новини. Спорт 
21.40 Євробачення. 
Передмова 
22.00 Пiсенний конкурс Євробачення 
2016. Другий пiвфiнал 

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 - 3» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Вiдьма» 
22.00, 23.30 «Право на 
владу 2016» 
00.30 Х/ф «Летючi мечi 
брами Дракона» 

ІНТЕР
06.10, 09.20 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» 
12.25 «Склад злочину» 
13.15, 14.20 «Судовi справи» 
15.25, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 02.50 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Балада про 
Бомбера» (2) 
23.50 Х/ф «Батальйони 
просять вогню» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Азбука смаку» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
15.15 «Фабрика iдей» 
15.30 «ПрофStyle» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «100 шедеврiв» 
17.35 «Ми українськi» 
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 
«Панi покоївка» 
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 

19.00, 03.30 Програма 
«Слiдства.Iнфо» 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма 
«Сiльський календар» 
22.10, 04.00 Х/ф 
«Така пiзня, 
така тепла осiнь» 

ICTV
06.20 Служба розшуку 
дiтей 
06.25, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
07.15 Факти 
07.55 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
08.50 Х/ф «Вiйна свiтiв» (2) 
10.55, 13.10 Х/ф 
«Початковий код» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-3» (2) 
16.10 Х/ф «Мiсiя 
неможлива-5. Нацiя 
вигнанцiв» (2) 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Х/ф «Безславнi 
виродки» (2) 
23.10 Х/ф «Список 
Шиндлера» (2) 
03.40 Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» (2) 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40 Х/ф 
«Мамочка моя» (2) 
12.10 «Битва 
екстрасенсiв 14» 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
19.55, 00.25 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 Х/ф «В бiй iдуть 
лише «старi» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.00 Нереальна 
iсторiя 
03.20, 02.45 Зона ночi 
05.15, 08.00 Kids Time 
05.17 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
08.02 Х/ф «Знамення» (2) 
10.15 Х/ф «Пророк» (2) 
12.15 Х/ф «Васабi» 
14.05 Х/ф «Таксi» (2) 
15.50 Х/ф 
«Таксi 2» (2) 
17.20 Х/ф «Таксi 3» 
19.10 Х/ф «Таксi 4» 
21.00 Х/ф 
«Селфiпатi» 
22.55 Х/ф «Тiнi незабутих 
предкiв» 
00.55 Проект Любов 
02.40 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК «УКРАїНА»
07.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
08.00 Зоряний шлях 
10.45 Х/ф «Пiдкидьок» 
12.10 Х/ф «Весна на 
Зарiчнiй вулицi» 
14.00, 15.30 Т/с 
«Незламна» 
15.00, 19.00, 01.00 Подiї 
18.10, 19.40 Т/с «За 
законами воєнного часу» 
23.00 Х/ф «К-9. Собача 
робота» 
01.50 Т/с «Офiцерськi 
дружини» 
03.20 Агенти 
справедливостi 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.30 Х/ф «Той Хто 
Пройшов Крiзь Вогонь» 
08.30 Т/с «Таємниця 
твердинi шифрiв» 
14.25 Х/ф «Спис долi» (2) 
16.35 Х/ф 
«Мiцний горiшок - 2» (2) 
19.00 Х/ф 
«Iнферно» (2) 
20.50 Х/ф «Операцiя 
«Валькiрiя» (2) 
23.10 Х/ф «Пейнтбол» (2) 
00.55 Х/ф 
«Колекцiонер - 2» (3) 
02.25 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.25, 07.50, 08.25 
Смакота 
08.40 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.15 Д/с «Смачнi 
подорожi» 
10.30 Д/ф «Життєва 
артерiя Стамбула. Один 
день на Босфорi» 
11.05 Чоловiчий клуб 
11.50 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
12.20 «Час минув». Фiльм 
I.Померанцева 
13.35 Казки Лiрника Сашка 
13.45 Хто в домi хазяїн? 
14.10 Суспiльний 
унiверситет 
15.15 Х/ф «В бiй iдуть 
лише старики» 
16.55, 21.40 Щоденник 
Євробачення 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.50 З перших вуст 
18.55 Про головне 
19.30 ДебатиPRO 
21.15 Новини. Спорт 
22.00 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2016. 
Перший пiвфiнал 

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 - 2» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «ЧистоNEWS 2016» 
21.00 Т/с «Вiдьма» 
22.00 «На ножах 2» 
00.00 Х/ф «8 кращих 
побачень» 

ІНТЕР
06.10, 09.20 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» 
12.25 «Склад злочину» 
13.15, 14.20 «Судовi справи» 
15.25, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Балада про 
Бомбера» (2) 
23.50 Х/ф «Батальйони 
просять вогню» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 Д/ф «Вiдлуння вiкiв. 
Олександрiя» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
10.50, 18.15 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Нотатки на глобусi» 
11.45 Д/ф «I знову все 
спочатку...» 
14.00 «Урок... для батькiв» 
14.30 «Влада таланту» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Як це?» 
17.20 «Cад.Город.Квiтник» 
17.45 «Iноземна для дiтей» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Мiй Шевченко» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 20.30 Програма 
«Євромакс» 
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, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Падiння 
комети» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Крижаний 
смерч» (2) 

ICTV
05.35, 14.50 День у великому 
мiстi 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 17.45 Т/с 
«Володимирська, 15» 
11.00, 16.45 Т/с «Небо у вогнi» 
12.00, 13.20 Х/ф «Убити 
посланця» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.10 Патруль. Самооборона 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
21.25 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна» (2) 
23.50 Х/ф «Безславнi 
виродки» (2) 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде добре!» 
09.05 «Зiркове життя» 
10.00 Х/ф «В бiй iдуть лише 
«старi» (1) 
11.50 «МастерШеф - 3» 
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
07.22 Т/с «Друзi» 
10.05, 22.00 Київ вдень i 
вночi 
11.00 Т/с «Щасливi разом» 
17.05, 19.00, 20.00 Вiд 
пацанки до панянки 
18.00 Абзац! 
23.00 Х/ф «Таксi 3» 
00.45 Х/ф «Запалення» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.15 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.45 Реальна мiстика 
11.45 Т/с «Черговий лiкар» 
13.40, 15.20, 21.00 Т/с «За 
законами воєнного часу» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45, 03.30 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
08.40 «СуперОблом.UA» 
09.00 Д/п «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни» 
10.10 Т/с «Вердикт iсторiї» 
11.20 Д/п «Очима воїна» 
12.15 Д/п «Помста природи» 
12.50 Прем»єра! 
«Вiдеобiмба» 
13.35 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.30, 02.40 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.20 Х/ф «Спис долi» (2) 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.00, 00.00 «ДжеДАI» 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.20, 00.20 Т/с «Ласко» (2) 
21.20 Х/ф «Пейнтбол» (2) 
01.10 Х/ф «Остання 
спроба» 
04.00 «Облом.UA.» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.25, 07.50, 08.25 
Смакота 
06.50, 07.15, 08.15 Спорт 
07.35, 23.50 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.30 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2016. Другий пiвфiнал 
11.55 Дорога до Рiо-2016 
12.25 Вересень 
13.15 Час-Ч 
14.10 Суспiльний 
унiверситет 
14.35 Театральнi сезони 
15.25 Вiра. Надiя. Любов 
16.25 Д/ф «Київська 
старовина. Свiт 
Мистецтва. Михайло 
Булгаков. Город» 
16.55, 21.40 Щоденник 
Євробачення 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.50 З перших вуст 
18.55, 01.55 Про головне 
19.30 Д/ф 
20.30 План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
21.15 Новини. Спорт 
21.50 Люструвати не 
можна залишити 
22.10 Д/ф «Тут є життя» 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 3» 
13.55 «Сiмейнi мелодрами - 4» 
14.50 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.20 «Сватики» 
22.00 «Свiтське життя» 
23.00 «Лiга смiху 2» 

ІНТЕР
06.05, 09.20 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» 
12.25 «Склад злочину» 
13.15, 14.20 «Судовi справи» 
15.25, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Батальйони 
просять вогню» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Дива цивiлiзацiї» 
10.35 «Ми-Запорiжжя.Ми-
Україна» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
14.00 «Що робити?» 
15.30 «Хочу бути...» 
17.00 «Наодинцi з усiма» 
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 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 

08.00 Європа у фокусi 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Мадам Едуар 
та iнспектор Леон» 
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 «Тиша стає 
тобою» (2) 

ICTV
05.35, 14.50 День у великому 
мiстi 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
10.05, 17.45 Т/с 
«Володимирська, 15» 
11.00, 16.45 Т/с «Небо у 
вогнi» 
12.00, 13.20 Х/ф «Раптова 
смерть» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.10 Патруль. 
Самооборона 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.20 Х/ф «Без 
компромiсiв» (2) 

СТБ
09.35 Х/ф «Iдеальний 
шлюб» (2) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 00.05 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Холостяк - 6» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.10, 18.00 Абзац! 
06.05, 07.25 Kids Time 
06.07 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.27 Т/с «Друзi» 
10.15, 22.00 Київ вдень i вночi 
11.15 Дешево i сердито 
19.00 Аферисти в мережах 
19.50 Х/ф «Перевага» (2) 
23.00 Суперiнтуїцiя 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.15 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 05.20 Зоряний шлях 
10.45 Реальна мiстика 
11.45 Т/с «Черговий лiкар» 
13.40, 15.20, 21.00 Т/с «За 
законами воєнного часу» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
07.35, 03.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни» 
10.10 Т/с «Вердикт iсторiї» 
11.20 Д/п «Десятка найкращих» 
12.20 Д/п «Помста природи» 
13.20 Прем»єра! «Вiдеобiмба» 
13.55 Т/с «Мисливцi за релiквiями» 
14.50, 01.10 Т/с «Загублений свiт» 
16.40 Х/ф «Супертанкер» (2) 
19.20 Х/ф 
«Мiцний горiшок - 3» (2) 
22.00 Х/ф «Списаний» (2) 
23.25 Х/ф «Апокалiпсис у 
Вегасi» (3) 

УТ-1
08.10 Смакота 
08.40 Золотий гусак 
09.15 Word on the street 
09.45 Мистецький пульс 
Америки 
10.20 Як це? 
11.10 Хочу бути 
11.35 Школа Мерi Поппiнс 
12.00 М/с «Казки Андерсена. 
Сучасне прочитання» 
13.50 Х/ф «Маленька 
Фадетта» 
16.50, 21.30 Щоденник 
Євробачення 
17.00 Д/ф «Розкриття 
Америки. Зроблено у 
США» 
18.00 Чоловiчий клуб 
18.40 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
19.50 Дорога до Рiо-2016 
20.15 Переселенцi 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.40 Євробачення. 
Передмова 
22.00 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2016. ФIНАЛ 

1+1
07.00, 19.30 ТСН
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiтське життя» 
11.00 Т/с «Вiдьма» 
13.40 «Голос країни 6» 
16.00, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.40, 18.30 «Розсмiши 
комiка 7» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.10 Х/ф «Три дюйми» 
 

ІНТЕР
06.40, 20.00 «Подробицi» 
07.30 Х/ф «Мамо, я 
льотчика люблю» (1) 
09.20 Х/ф «Дачна поiздка 
сержанта Цибулi» (1) 
11.00 Т/с «Балада про 
Бомбера» (1) 
14.00 Концерт «Перемога. 
Одна на всiх» 
17.50, 20.30 Т/с «Рiдкiсна 
група кровi» (2) 
22.35 Т/с «Все 
повернеться» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Наодинцi з усiма» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Абетка здоров’я» 
15.30 «Не перший погляд» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дива цивiлiзацiї» 
17.40 «Добрий господар» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Заручники 
честi» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 21.45 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 «Атентат. Осiннє 
вбивство в Мюнхенi» 
14.50 Мультфiльм 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Хлопчик-полiцейський» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Наталя Присiч 
«Найкращi арiї» 
22.15 Х/ф «Не забувай мене, 
заради всiх святих» (2) 

ICTV
06.00 М/с «Скубi-Ду» 
06.55 Х/ф «Країна мавп» 
08.35 Lабiринт. Мiстика 
поруч 
10.35 Секретний фронт 
11.35 Антизомбi 
12.35, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.50 Iнсайдер 
14.50 Х/ф «Придурки» (2) 
16.40 Х/ф «Без 
компромiсiв» (2) 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Битва титанiв» (2) 
22.05 Х/ф «Хронiки Рiддiка» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 21.20, 22.55 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
13.00 «!Холостяк - 6» 
15.30 «МастерШеф Дiти - 5» 
19.00 «Україна має талант! 
Дiти» 
22.25 «Україна має 
талант! Дiти» Пiдсумки 
голосування 
23.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.57, 09.25 Ревiзор 
12.05 Страстi за ревiзором 
14.45 Вiд пацанки до панянки 
16.55 Х/ф «Золотий дитина» 
18.45 Х/ф «Поїздка в Америку» 
21.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
фiлософський камiнь» 
23.40 Х/ф «Недитяче кiно» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
08.40 Х/ф «Пiдкидьок» 
10.00 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною 
11.00 Х/ф «Вiчна казка» 
13.00, 15.20 Т/с «Люба. 
Любов» (2) 
17.00, 19.40 Т/с «Рiднi 
серця» 
21.20 Х/ф «Коли не 
вистачає кохання» (2) 
23.10 Т/с «Вiкторiя» (3) 

2+2
08.25 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 Д/п «Помста природи» 
13.50 Т/с «Скорпiон» (2) 
17.00 Х/ф «Мiцний горiшок - 3» (2) 
19.35 Х/ф «Списаний» (2) 
21.00 Бокс. Чемпiонськi бої 
за версiєю WBA Continental: 
Олег Єфимович (Україна) 
- Євген Сорiн Танас’є 
(Румунiя), Артем Далакян 
(Україна) - Сiльвiо Олтеану 
(Румунiя), Олександр 
Єгоров (Україна) - Андрiй 
Iсаєв (Бiлорусь) (ПРЯМА 
ТРАНСЛЯЦIЯ) 
02.05 Х/ф «Вишневi ночi» 

УТ-1
09.00 Путiвник прочанина 
09.30 Д/ф «Чесно жити i 
чесно померти. Iгуменя 
Йосифа Вiтер» 
10.25 Спогади 
11.10 Х/ф «Iз житiя Остапа Вишнi» 
12.40 Театральнi сезони 
13.40 Д/ф «Кенгiр. Сорок 
днiв свободи» 
15.40 Д/ф «Командарм» 
17.15 Д/ф «Тi десять рокiв. 
Євген Сверстюк» 
18.10 Д/ф «Крим. Курорт 
суворого режиму» 
21.00, 01.20 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
23.00 Територiя закону 

1+1
08.05 «Українськi сенсацiї» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00, 12.15, 13.20, 14.25, 
15.45, 17.00, 18.15 «Свiт 
навиворiт 6» 
19.30 «ТСН-тиждень» 
21.00 «Голос країни 6» 
23.20 Х/ф «Хайтарма» 

ІНТЕР
05.50, 20.00 «Подробицi» 
06.20 Х/ф «Мамо, я 
льотчика люблю» (1) 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 Т/с «Балада про 
Бомбера» (1) 
17.00, 21.30 Т/с «Рiдкiсна 
група кровi» (2) 
22.30 Д/ф «Прокляття 
Майстра» 
23.30 Х/ф «Про нього» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
11.00 «Спортивнi меридiани» 
11.50 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
14.00 «Поклик таланту»
15.30 «Добрий господар» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.00 «Назбиране» 
18.50 «Тиждень.Крок за 
кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi 
у часi» 
22.30 «Дива 
цивiлiзацiї» 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Хлопчик-полiцейський» 
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» 
17.10 Х/ф «Нескорений» 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40, 00.40 В/ф «Гаряче 
лiто Норильська» 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Тиша стає 
тобою» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.35 Х/ф «Американський 
гангстер» (2) 
11.40, 13.00, 00.50 Х/ф 
«Гра» (2) 
12.45 Факти. День 
14.20 Х/ф «Битва титанiв» (2) 
16.20 Х/ф «Хронiки Рiддiка» (2) 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Гнiв титанiв» (2) 
22.20 Х/ф «Рiддiк 3D « (3) 
04.45 Т/с «Морська полiцiя. 
Новий Орлеан» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
11.50 «Україна має талант! 
Дiти» 
15.00, 21.55 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
17.00, 23.15 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
01.59 Кiнець ефiру 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 08.00 Kids Time 
06.07 М/с «Дракони: 
Вершники Олуха» 
08.02 Х/ф «Вогонь i лiд» 
09.45 Х/ф «Принц Єгипту» (2) 
11.40 Х/ф «Тутанхамон: 
прокляття гробницi» (2) 
14.50 Х/ф «Гаррi Поттер i 
фiлософський камiнь» 
17.45 Х/ф «Гаррi Поттер i 
таємна кiмната» 
21.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
в’язень Азкабана» (2) 
23.45 Х/ф «Парфумер» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00 Подiї 
07.50 Т/с 
«Черговий лiкар» 
08.50 Т/с 
«Люба. Любов» (2) 
12.30 Т/с «Рiднi 
серця» 
16.00, 20.00 Т/с 
«Не йди» (2) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
21.00 Х/ф «Вiчна казка» 
22.50 Т/с «Вiкторiя» (3) 

2+2
06.00 Д/п «Загадка 
Норильского повстання» 
08.00 Бокс. Чемпiонськi бої по 
версiї WBA Continental: Олег 
Єфимович (Україна) - Євген 
Сорiн Танас»є (Румунiя), 
Артем Далакян (Україна) - 
Сiльвiо Олтеану (Румунiя), 
Олександр Єгоров (Україна) - 
Андрiй Iсаєв (Бiлорусь) 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 Х/ф «Три днi 
на втечу» (2) 
17.20 Х/ф «Пiд захистом» (2) 
19.20 26 тур Чемпiонату 
України з футболу. 
«Днiпро» - «Олiмпiк» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.00 Х/ф 
«Гадюки» (3) 
00.50 «Облом.UA.» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ви готові до рішення 

нових завдань. Якщо ви 
будете діяти наполегливо і 
рішуче, то всього доможе-
теся. У випадку помилок не 
панікуйте.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Намагайтеся критично 

аналізувати нові пропозиції 
та інформацію, інакше важ-
ливі справи можуть забуксу-

вати. Ви будете схильні впа-
дати в безглузді образи на 
навколишніх, причому бук-
вально на порожньому місці.
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Робота зажадає від вас 
пильної уваги і особистої 
участі, але й принесе при-
буток і успіх. Постарайтеся 
не проявляти гординю і не 
сваритися з оточуючими 
людьми. 

РАК (22.06-23.07)
Ситуація може сприяти 

прийняттю серйозних і від-
повідальних рішень. При-
слухайтеся до порад колег. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Постарайтеся чітко розпла-

нувати всі справи, не варто 
піддаватися емоціям і вирі-
шувати що-небудь зопалу. Не 
варто йти на ризик, як би ви не 
були впевнені у виграші. 

ДІВА (24.08-23.09)
Намагайтеся зайвий 

раз з начальством не пе-
ретинатися. Буде успішна 
інтелектуальна діяльність, 
особливо якщо однодумці 
опиняться поруч. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви сміливо можете роз-

ширювати свій бізнес або 
приступати до нового виду 
діяльності, ретельно про-

аналізувавши ситуацію і 
знайшовши правильний на-
прямок діяльності. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
На вас чекає професій-

ний ріст і зміцнення вашого 
авторитету. Контролюйте 
свої емоції, не провокуйте 
конфліктні ситуації і тоді ви 
отримаєте успіх і прибуток. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Постарайтеся не створю-

вати собі нові труднощі для 
їх наступного героїчного по-
долання. Покращаться від-
носини з рідними. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Удача обіцяє супроводжува-

ти вас у ділових поїздках і папе-
рових турботах. При спілкуванні 
з колегами будьте коректні. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Доведеться скористатися 

фінансовими резервами, тому 

що витрат має бути чимало. 
Прийдеться досить активно 
працювати, але вдасться ви-
тягти користь зі спілкування з 
колегами на роботі. 

РИБИ (20.02-20.03)
Для зміцнення авторитету вам 

необхідно проявляти терпіння та 
емоційну зрілість. Імовірне одер-
жання важливої довгоочікуваної 
інформації, однак використати її 
необхідно дуже обережно.

12.10 Програма «Соло» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Блакитний метелик» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Iсторiя 
Уенделла Бейкера» (2) 

ICTV
05.35, 14.50 День у 
великому мiстi 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 17.45 Т/с 
«Володимирська, 15» 
11.10, 16.45 Т/с «Небо у вогнi» 
12.10, 13.05 Х/ф «Важка 
мiшень» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.10 Патруль. 
Самооборона 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-3» (2) 
00.05 Х/ф «Раптова 
смерть» (2) 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде добре!» 
08.50 «Кохана, ми вбиваємо 
дiтей» 
12.00 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
00.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 18.00 Абзац! 
05.55, 07.15 Kids Time 
05.57 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.17 Т/с «Друзi» 
10.00, 21.50 Київ вдень i вночi 
11.00 Т/с «Щасливi разом» 
17.35, 19.00, 20.05 
Суперiнтуїцiя 
22.50 Х/ф «Селфiпатi» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.15 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.45 Реальна мiстика 
11.45 Т/с «Черговий лiкар» 
13.40, 15.20, 21.00 Т/с «За 
законами воєнного часу» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни» 
10.10 Т/с «Вердикт iсторiї» 
11.20 Д/п «Десятка 
найкращих» 
12.20 Д/п «Помста 
природи» 
13.20 Прем»єра! 
«Вiдеобiмба» 
14.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.55 Т/с «Загублений свiт» 
16.45 Х/ф «Остання 
спроба» (2) 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20, 00.20 Т/с 
«Ласко» (2) 
21.20 Х/ф 
«Супертанкер» (2) 
01.10 Х/ф «Пророцтво 
судного дня» (2) 
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Екосвіт

Права та інтереси дітей завжди були й за-
лишаються предметом особливої уваги кож-
ної демократичної та соціальної держави. 
Ще від часу набуття незалежності Україна 
намагається якнайкраще забезпечити кожній 
дитині належний рівень життя та привести у 
відповідність з міжнародними стандартами 
національні норми і правила з цього питання.

Благополуччя дітей та їх права завжди ви-
кликали пильну увагу міжнародного співтова-
риства. Ще в 1924 році Ліга Націй прийняла 
Женевську Декларацію прав дитини. У той час 
права дітей розглядалися в основному в кон-
тексті заходів, які необхідно було прийняти від-
носно рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми.

У 1959 році Організація Об’єднаних Націй 
(ООН) прийняла Декларацію прав дитини, в 
якій проголошені соціальні і правові принципи, 
що стосуються захисту і благополуччя дітей.

20 листопада 1989 р. Генеральною Асамб-
леєю ООН була прийнята Конвенція про пра-
ва дитини, яка вважається світовою консти-
туцією для дітей. 

Україна ратифікувала Конвенцію ООН 
про права дитини 27 лютого 1991 року, тим 

самим взяла на себе великі зобов’язання 
в царині забезпечення прав людини. У на-
шій країні основним законом, спрямованим 
на забезпечення реалізації прав дитини на 
життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний 
захист і всебічний розвиток, є Закон України 
«Про охорону дитинства». Крім того, права 
дитини виділені окремими статтями Сімей-
ного, Цивільного, Кримінального та Кримі-
нального процесуального кодексів України, 
а також регулюються такими законами, як 
«Про оздоровлення та відпочинок дітей», 
«Про попередження насильства в сім’ї», 
«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 
молоддю» тощо. Різні державні інституції та 
міністерства покликані відповідати за дотри-
мання прав дитини в Україні. Багато зусиль 
також докладають громадські організації, які 
працюють у сфері захисту прав дитини, щоб 
кожна дитина почувала себе повноцінним 
членом суспільства.

Олена БЕДРИЛО, 
завідувач сектора опіки та 

піклування служби у справах дітей 
райдержадміністрації 

«Земля – не рабиня наша, а мати. Сонце 
– не вітчим наш, а рідний батько. Ліси – наші 
брати, річки – сестри. Дощі, вітри, сніги му-
сять бути добрими гостями. А ми на нашій 
планеті – не тимчасові мешканці, а мудрі гос-
подарі», – словами повчання про ставлення 
до природи розпочала захід його організа-
тор, вчитель біології Тетяна Папушка.

Природа! З дитячих років ми звикаємо до 
її чарівної краси. Дуже часто почуття Батьків-
щини приходить до нас через природу, її кра-
су. 22 квітня 1970 р. у США вперше святкува-
ли День Землі. Демонстранти несли великий 
плакат із зображенням Землі, яка кричала: 
«На допомогу!». Відтоді все людство у квітні 
святкує День Землі. Україна цей день відзна-
чає з 1991 р. «І сьогодні ми з вами теж маємо 
сказати своє слово на захист нашої планети, 
рідної землі, що зветься Україна», – закли-
кала своїх вихованців вчителька. Школярі 

співали пісні, декламували вірші, розігрува-
ли театралізовані дійства на тему збережен-
ня природи. Під час заходу відбулася також 
презентація учнівських малюнків «Збереже-
мо рідну природу».

Частина виховного заняття була присвяче-
на 30-річчю аварії на Чорнобильській АЕС. 
Ніч 26 квітня 1986 р. вразила увесь навко-
лишній світ, приголомшила жителів планети 
страшенним стогоном не відомої раніше у 
такому масштабі біди, трагічні наслідки якої 
відчуватиме ще не одне наступне покоління. 
А тому і в Шульганівській бібліотеці для озна-
йомлення жителів сіл Долина й Шульганівка 
демонструється виставка «Чорнобильський 
слід на землі, в долях, у душах».

Олександра КУЧЕР, 
бібліотекар бібліотеки с. Шульганівка

Фото Вікторії ФЕДОРЦІВ

Нещодавно у Тернополі відбулася пер-
шість області з легкої атлетики серед юнаків і 
дорослих, високими досягненнями в якій нас 
уже привчили представники королеви спорту 
Чортківщини.

Так, Ольга Пилипець з Білівської ЗОШ здо-
була весь комплект нагород: золото у потрій-
ному стрибку, срібло – у стрибках у довжину 
і брозову медаль на стометрівці. Не мав собі 
рівних в секторі стрибків у довжину Євген 
Гаврилишин з Білобожниці, до того ж будучи 
на два роки молодшим за своїх суперників. 
Нова зірочка, за висловом її тренера Вале-
рія Большакова, з`явилася у команді юних 
легкоатлетів Чортківської РК ДЮСШ. Це – 
чортківчанка Юлія Король, що навчається у 
ЗОШ № 5. І нехай вона здобула друге місце у 
стрибках у довжину, з такою наполегливістю 
до занять спортом її чемпіонство не за гора-

ми. Таке ж досягнення у бігу на 800 м у бі-
лівчанки Христини Паньків, з чим її і вітаємо.

Не без успіху виступили наші юні спортсме-
ни й у командних змаганнях. Так, в естафеті 4 
х 100 дівчата вибороли призове друге місце. 
Склад команди: Тетяна Шептицька (Колиндян-
ська ЗОШ). Олена Калугіна (педколедж), Оль-
га Пилипець (Білівська ЗОШ), Вікторія Мари-
нюк (медколедж). А ось серед дорослих (1998 
р. н. і старші) маємо дві нагороди: третє місце 
у Віталія Кульби в бігу на 1500 м і перемога – у 
Віктора Сенчука. З результатом 10,7 секунди 
на стометрівці (результат кандидата в майстри 
спорту) він не залишив шансів своїм суперни-
кам на золото. Так тримати! 

Віктор ДАНИЛИШИН, 
заступник директора 

Чортківської РК ДЮСШ 

23 квітня весь світ відзначав 400 років 
від дня смерті великого поета та драматур-
га Вільяма Шекспіра. Ця подія не оминула і 
Залісянську ЗОШ І – ІІ ступенів. Вчитель ан-
глійської мови  Лілія Іванська разом з учнями 
6-го класу провела усний журнал «Шекспір 
і його світ». Учні цитували геніального дра-
матурга, декламували сонети англійською та 
українською мовами, ознайомилися з цікави-
ми фактами з його життя та творчості, вико-
нали завдання веб-квесту «Шекспір: відомий 
і невідомий», здійснили заочну подорож до 

міста, де народився Шекспір. 
 Відзначення цієї дати чітко вказує, що Ві-

льям Шекспір є справжнім надбанням цілого 
людства, і вже більш ніж 400 років не втрачає 
своєї універсальності. Його слова, написані 
стільки років тому, актуальні й сьогодні. Його 
ім’я знають у всьому світі, ним захоплюють-
ся, цитують, вважають за генія, його творіння 
не втрачають популярності – вони вічні.

Ольга МЕЛЬНИЧУК, 
учениця 6-го класу 

Залісянської ЗОШ І – ІІ ст. 

Затяжна проливна злива з градобоєм та шква-
лом внесла свої корективи у хід чвертьфіналь-
них матчів на кубок району, що відбувалися на 
Вербну неділю на чотирьох стадіонах Чортків-
щини. І якщо – залежно від географії – вона на-
крила зелені газони ближче до кінця матчів (усі 
зустрічі розпочалися рівно о 15-й год.), то в сели-
щі Заводське, команда якого приймала чинного 
володаря кубка та чемпіона Чортківщини-2015 
ягільницьку «Січ», футболісти зіграли рівно 25 
хв. і на відновлення поєдинку очікували більше 
години. Заново навівши розмітки на полі, роз-
миті дощем, під його акомпанемент кинулися в 
бій з`ясовувати сильнішого. За доволі рівної гри 
першими добилися успіху заводчани, відкривши 
рахунок після добивання зі штрафного удару не-
вдовзі після початку другого тайму. Незадовго до 
кінця зустрічі вони втратили слушну нагоду по-
двоїти рахунок, коли перекладина воріт, штанга, 
а потім і її величність фортуна допомогли їхнім 
суперникам вийти зі складної ситуації. Та спра-
цювало давнє футбольне правило: не забиваєш 
ти – забивають тобі. Коли сповнені передчуття 
сенсації місцеві уболівальники стали гадати, 
на кого їхні улюбленці виходять у півфіналі, на 

останній хвилині основного часу господарі поля 
прогавили контрвипад гостей. Окрилені успіхом, 
настирливі ягільничани у додатковий час ви-
йшли вперед і до кінця зустрічі зуміли втримати 
мінімальну перевагу – 1:2. Перемога!

Не менш напружено проходили інші чверть-
фінальні матчі. Так само лише в додатковий 
час Горішня Вигнанка здолала на виїзді Косів з 
аналогічним попередньому рахунком. Вартий 
рівня обласної першості й сповнений драматиз-
му поєдинок відбувся у Давидківцях, де місце-
ва команда, поступаючись по ходу гри, зуміла 
вирвати перемогу з рахунком 3:2 у чортківської 
«Калічівки». Тільки в парі Улашківці – Гадинківці 
явним фаворитом виявилися гості, святкувавши 
успіх за рахунку – 1:3.

Отож, у півфінальних двобоях зійдуться: 
Ягільниця – Гадинківці та Горішня Вигнанка – Да-
видківці. Традиційно обидві зустрічі відбудуться 
на Спаса, 19 серпня, на центральному міському 
стадіоні. А тим часом на Провідну неділю стар-
тує відкрита районна першість з футболу. Фут-
больний сезон-2016 поступово набирає обертів. 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

«Нехай Земля квітує всюди – 
природу збережімо, люди!»

На таку тему відбувся виховний захід у Шульганівській ЗОШ І – ІІ ст. 
Підготувала його вчитель Тетяна Папушка.

Вшанування

Син Вічності і Слави

Популярно

Права дитини крізь призму Закону

Юнацький спорт

Здобутки вихованців 
Чортківської спортшколи

З осені минулого року по квітень ц. р. про-
ходив чемпіонат обласної баскетбольної ліги 
серед юнаків 2000 р. н. і молодших. За під-
сумками зональних змагань, які відбувалися 
з листопада по березень, до фінальної час-
тини вийшли наступні команди: Зборівської, 
Лановецької, Гусятинської та Чортківської 
ДЮСШ. Переможцями фінальних випробу-
вань стали вихованці Зборівської спортивної 
школи. А ось срібло здобули юні баскетбо-

лісти Чортківської РК ДЮСШ (тренер Василь 
Зубчик). Склад команди: Едуард Піжук, Мико-
ла Бурдинський, Роман Пшибила, Ростислав 
Чебан, Вадим Самсонович, Віктор Сов’як, 
Максим Лось, Олександр Великоборець, 
Борис Шептицький, Леонід Ярош, Степан 
Лесик, бронзовими призерами стали юнаки 
Гусятинської ДЮСШ. Команди-призери були 
нагороджені кубками та грамотами.

Нещодавно у Тернополі відбувся чемпіонат 
області з волейболу серед команд дитячо-
юнацьких спортивних шкіл області. У змаган-
нях взяли участь юнаки 2002 р. н. і молодші.

Команда Чортківської ДЮСШ під керівни-
цтвом тренера-викладача В’ячеслава До-
люка гідно виступила в даних змаганнях, об-
ігравши всіх суперників. У фінальній частині 
юні волейболісти поступилися Тернопіль-
ській ДЮСШ і посіли друге місце, отримавши 

відповідну грамоту.
Хочеться відзначити всіх наших учасників 

даного турніру: Олександр Долюк, Олег Ште-
фуник, Юрій Сорокопуд, Андрій Соколовський, 
Віталій Волянський, Віталій Гац, Андрій Ко-
роль, Павло Ласківський, Віктор Наконечний. 
Дирекція Чортківської РК ДЮСШ вдячна учням 
та батькам, які гідно представляють честь на-
шого району у різних змаганнях

Футбол

Матч тривалістю чотири години 
та інші чвертьфінали
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Засторога

Тел.: 52-1-89; 52-1-66, 096-790-63-82

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

ПРОДАЮТЬСЯ

послуги

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.

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

купуємо

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

Тел. 067-751-34-84.

цукор, ячмінь, пшениця, диван б/к роз-
кладний у відмінному стані. Можлива доставка 
по місту.

Тел.: 096-265-12-45, 099-632-55-25.

пасажирські перевезення бусом (8 осіб) до 
Польщі, вантажні перевезення до 4 тонн по 
місту, області, Україні.

Тел.: 096-265-12-45, 099-632-55-25.

терміново власний будинок  по вул. Шо-
пена, два поверхи, гараж, сарай, криниця, 
септик. Тел.: 097-812-64-45, 096-793-71-71.

Педагогічний колектив Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 глибоко сумує 
з приводу передчасної смерті колиш-
ньої вчительки АЛЕКСЄЄВОЇ Ганни 

Силантіївни.

Запрошуємо на роботу вахтовим мето-
дом ОХОРОНЦІВ. Житло, форма — за ра-
хунок підприємства. Звертатися: м. Тер-
нопіль, вул. Тарнавського, 1. Тел. (0352) 
43-30-00, 095-283-36-99, 067-730-09-41.

Правління Чортківського райСТ 
продає для демонтажу будинок 
торгівлі у с. Ромашівка за міні-
мальною ціною;

здає в оренду складське примі-
щення за адресою: м. Чортків, вул. 
Залізнична, 87, площею 75 м кв.

За довідками звертатись тел.: 
2-13-64; 067-354-10-11

Відповідно до статті 17 Закону України 
«Про правовий режим земель охоронних зон 
об’єктів магістральних трубопроводів» пові-
домляємо: територією Чортківського району 
Тернопільської області проходять магістральні 
газопроводи високого тиску – «Союз», «Про-
грес», «Уренгой-Помари-Ужгород» (Ду 1420 
мм, Ру 75 кгс/см2). Вказані газопроводи позна-
чаються на місцевості стовпчиками висотою 
1,5-2 м з інформаційно-вказівними знаками 
на них та експлуатуються Барським лінійним 
виробничим управлінням магістральних газо-
проводів (ЛВУМГ), яке є структурним підроз-
ділом філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укр-
трансгаз» та розташоване за адресою: 23026 
Вінницька область, Барський район, с. Митки, 
тел. (04341) 2-14-30; 2-25-14, (050) 411-92-49. 
ГКС Гусятин (03557) 2-12-12; 2-15-78.

Охоронна зона вищевказаних магістраль-
них газопроводів (Ду 1420 мм, Ру 75 кгс/см) 
становить по 350 метрів в кожну сторону від 
осі крайніх магістральних газопроводів. В охо-
ронній зоні об’єктів магістральних газопрово-
дів встановлено ряд обмежень.

До загальних обмежень, що діють в охорон-
них зонах об’єктів магістральних газопроводів 
незалежно від внутрішніх зон безпеки, на-
лежить заборона: 1) Пошкоджувати та роз-
бирати об’єкти магістральних трубопроводів; 
2) Розбирати та руйнувати водопропускні, 
берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, 
протипожежні та інші споруди, що захища-
ють об’єкти магістральних трубопроводів від 
руйнування, а також прилеглі території від 
аварійного витікання продукту; 3) Переміщу-
вати, руйнувати та пошкоджувати в будь-який 
спосіб знаки закріплення магістральних тру-
бопроводів на місцевості, пошкоджувати або 
руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, 
засоби електрохімічного захисту від коро-
зії, запірну арматуру, засоби технологічного 
зв’язку і лінійної телемеханіки; 4) Кидати у 
водні об’єкти якорі, проходити із закинутими 
якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і 
тралами; 5) Проникати на об’єкти магістраль-
них трубопроводів; 6) Перешкоджати проїзду 
аварійної та спеціальної техніки підприємств 
магістральних трубопроводів.

До особливих обмежень, що діють у межах 
охоронних зон об’єктів магістральних газопро-
водів, належить заборона:

1) Будувати житлові будинки, виробничі чи 
інші будівлі та споруди, громадські будівлі; 2) 
Розміщувати автозаправні та автогазозаправ-
ні станції і склади пально-мастильних матері-
алів; 3) Будувати гаражі та автостоянки, дачні і 
садові будинки та господарські споруди; 4) Бу-
дувати автомобільні дороги та залізничні колії, 
що проходять паралельно до магістрального 
газопроводу; 5) Влаштовувати звалища, вили-
вати розчини кислот, солей та лугів, а також 
інших речовин, що спричиняють корозію; 6) 
Розміщувати спортивні майданчики, стадіо-
ни, ринки, зупинки громадського транспорту, 
організовувати заходи, пов’язані з масовим 
скупченням людей; 7) Будувати огорожі для 
відокремлення земельних ділянок приватної 
власності, лісових ділянок, садів, виноград-

ників тощо; 8) Зберігати сіно та солому, роз-
бивати польові стани і табори для худоби, 
розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки; 
9) Висаджувати багаторічні насадження; 10) 
Облаштовувати цвинтарі, скотомогильники; 
11) Переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та 
відомчі технологічні дороги до магістральних 
газопроводів; 12) Розводити вогонь і розміщу-
вати відкриті або закриті джерела вогню.

Відповідно до п. 6.1.11 Правил безпечно-
го виконання робіт в охоронних зонах магі-
стральних та міжпромислових трубопроводів, 
затверджених Наказом Міністерства палива та 
енергетики України за № 562 від 7 листопада 
2005 р., під час виконання сільськогосподар-
ських робіт в охоронних зонах магістральних 
або міжпромислових трубопроводів із засто-
суванням машин і механізмів не дозволяється 
обробіток ґрунту на глибині понад 0,45 м. Бу-
дівельні, будівельно-монтажні, ремонтні, спе-
ціальні (меліоративні, вибухові, бурові тощо), 
землечерпальні, земляні та інші роботи в охо-
ронних зонах об’єктів магістрального трубо-
провідного транспорту необхідно виконувати 
лише з письмового дозволу та у присутності 
представника Барського ЛВУМГ (реквізити та 
номери телефонів вказані вище).

Обов’язки Барського ЛВУМГ в охоронних 
зонах об’єктів магістральних газопроводів: 1) 
Здійснювати періодичне технологічне розчи-
щення від чагарників та деревостанів лінійної 
частини магістральних газопроводів до 10 
метрів від їх осі з кожного боку для цілей, без 
попереднього погодження та отримання спе-
ціальних дозволів; 2) Повідомляти власників 
та користувачів земельних ділянок, розташо-
ваних у межах охоронних зон магістральних 
трубопроводів, про встановлені Законом об-
меження щодо використання таких земельних 
ділянок у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України; 3) Здійснювати ремонт та 
технічне обслуговування лінійної частини, кра-
нових вузлів.

Юридичні та фізичні особи, винні в порушен-
ні законодавства України про правовий режим 
земель охоронних зон об’єктів магістральних 
трубопроводів, несуть дисциплінарну, цивіль-
но-правову, адміністративну або кримінальну 
відповідальність згідно із законом. Вжиття за-
ходів дисциплінарної, цивільно-правової, ад-
міністративної або кримінальної відповідаль-
ності не звільняє винних від відшкодування 
заподіяної шкоди. Шкода, заподіяна внаслідок 
порушення законодавства України про пра-
вовий режим земель охоронних зон об’єктів 
магістральних трубопроводів, підлягає від-
шкодуванню в порядку, встановленому зако-
нодавством. 

Громадяни! Будьте обережні та уважні, пере-
буваючи поблизу газопроводів. У випадку ви-
явлення витоків газу чи будь-яких пошкоджень 
необхідно негайно припинити всі роботи і пові-
домити в сільську, міську чи районну ради або 
безпосередньо в Барське лінійно-виробниче 
управління магістральних газопроводів.

Телефони: (04341) 2-14-30, 2-25-14, 
(050) 411-92-49, (03557) 2-12-12; 2-15-78.

Для того, щоб зробити переобладнання 
транспортного засобу, необхідно насамперед 
власнику або уповноваженій особі надати 
транспортний засіб для проведення огляду в 
сервісних центрах МВС, де ви отримаєте Акт 
технічного огляду транспортного засобу. Цей 
етап потрібний для того, щоб зафіксувати і за-
документувати вигляд транспортного засобу 
та його технічні характеристики до початку пе-
реобладнання. Тоді з метою переобладнання 
ТЗ законодавство вимагає отримати попере-
днє погодження у спеціально уповноваженої 
організації. До таких належать: ДП «Держав-
тотрансНДІпроект», «Відділ погодження про-
ектів конструкцій транспортних засобів», тел. 
254-71-07. Власник (уповноважена особа) 
зобов’язаний подати до спеціально уповнова-
женої організації такі документи:

– заяву про погодження переобладнання 
ТЗ, в якій зазначаються відомості про ТЗ, вид 
переобладнання, а також технічна та інша ін-
формація, необхідна для проведення переоб-
ладнання;

– копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ;
– копію акта технічного огляду ТЗ, оформле-

ного в сервісному центрі МВС.
У строк, що не може перевищувати десяти 

робочих днів, вищевказані організації розгля-
дають заяву про погодження і видають доку-
мент про погодження або ж надають обґрун-
товану відмову в погодженні переобладнання 
ТЗ. Документ про погодження, окрім відомос-
тей про ТЗ і його власника, має містити інфор-
мацію про вид та умови (вимоги) переоблад-
нання ТЗ, які є обов’язковими для власника 
ТЗ. Ці дані також вносяться до Єдиного дер-
жавного реєстру МВС.

Незалежно від того, чи переобладнання 
проведено власноручно, чи в умовах спеціа-
лізованих суб’єктів господарювання, власник 
транспортного засобу повинен надати до сер-
вісного центру МВС Акт технічної експертної 
відповідності.

Оцінка відповідності
Перелік організацій з перевірки відповід-

ності переобладнань розміщується на інфор-
маційних стендах сервісних центрів МВС. До 
них належать: випробувальна лабораторія 
(центр), що має атестат акредитації відповід-
ної галузі; орган з оцінки відповідності, визна-
ний та призначений в установленому поряд-
ку для проведення процедури сертифікації 
транспортних засобів; підприємство, що має 
сертифікат відповідності державної системи 
сертифікації УкрСЕПРО з установлення відпо-
відності конструкції транспортного засобу, що 
переобладнаний, умовам (вимогам), викладе-
ним у документі про погодження.

Організація з оцінки відповідності переві-
ряє ТЗ, що переобладнаний, на відповідність 
правилам, нормативам і стандартам України 
та умовам (вимогам), викладеним у документі 
про погодження. Максимальний строк прове-
дення оцінювання становить один місяць. За 
наявності позитивного висновку власник тран-
спортного засобу отримує сертифікат відпо-
відності або акт технічної експертизи.

Перереєстрація 
транспортного засобу

Транспортний засіб, що переобладнаний, підля-
гає перереєстрації в сервісних центрах МВС. Влас-
ник або уповноважена особа можуть звернутися 
із заявою про перереєстрацію ТЗ незалежно від 
місця реєстрації (проживання) власника. Законною 
підставою для державної перереєстрації переоб-
ладнаних ТЗ є сертифікат відповідності або акт 
технічної експертизи.

Дотримання вищезазначеної процедури перере-
єстрації ТЗ є обов’язковою. Її порушення тягне за 
собою адміністративну відповідальність.

Михайло ГАНКЕВИЧ, 
адміністратор Територіального 

сервісного центру 6145 Регіонального 
сервісного центру в Тернопільській області 

при МВС України

Обережно! Магістральні 
газопроводи високого тиску

До відома виконкомів сільських, селищних, районних, міських та обласних рад, 
депутатів, проектних і будівельних організацій, сільськогосподарських підприємств, 
власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон 

об’єктів магістральних газопроводів

Автолюбителям на замітку

Як правильно зробити 
переобладнання автомобіля

будинки

квартира

інше

Оголошення
про результат проведення 

конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

До організатора конкурсу, балан-
соутримувача Чортківської ЦКРЛ 
до 28 квітня 2016 р. надійшла одна 
пропозиція від Тернопільського об-
ласного комунального підприємства 
«Експерт» (код ЄДРПОУ-31138387), з 
яким і було укладено договір на про-
ведення оцінки одного визначеного 
об’єкта оцінки.

Чортківська районна громадська орга-
нізація Всеукраїнського товариства «Лем-
ківщина» глибоко опечалена через рап-
тову смерть члена правління, активістки 
з відродження лемківських традицій та 

звичаїв КАШИК Любові Мирославівни і 
поділяє біль втрати з родиною покійної. Нехай 
Божа благодать огорне її душу.

Хто забув – згадайте. 
Хто пам`ятає – помоліться.

5 травня минуло 8 років, коли на 
60-му році життя перестало битися 

серце дорогої нам людини, 
люблячого чоловіка, батька, дідуся 

ГРИНИШИНА 
Степана Петровича.

Не заросте ніколи та стежина, 
       що провела тебе в останню путь.
Похилиться зажурена калина і добрим 
словом люди пом`януть.
Скільки не мине часу, ти завжди будеш 

поряд із нами.
Хай світлою і незабутньою буде наша 

пам`ять про тебе.
Сумуючі рідні, близькі.

5 травня раптово обірвалась 
нитка життя нашої колеги, 

доброї, чуйної людини,
директора 

Горішньовигнанського НВК 
КАШИК 

Любові Мирославівни, 
залишивши нам глибокий, 

неминаючий сум. 
Вона була справ-

жнім педагогом, ви-
вчила і виховала ба-
гато поколінь учнів, 
прожила чесне жит-
тя, була скромною, 
доброю, справедли-
вою. 

Вічний спочинок 
нехай дасть їй Гос-
подь. 

Нехай пухом 
                                              їй буде земля.

Колектив школи.
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Конкурс

7 травня відзначатиме 
День народження 

отець Микола Ференц.
Всечесний 
           отче Миколо!
На знак великої поваги 

до Вас прийміть від нас 
щирі вітання та побажан-
ня з Днем народження. 
Дякуємо Господу за дар 
Вашого життя, за Ваше 
служіння, за зерна лю-
бові, милосердя, віри та 
надії, що сієте у наших 
серцях. Бажаємо Вам 

міцного здоров’я, щастя, миру, щедрих Божих 
благословень та опіки Божої Матері!

За віру Христову, як скеля, тверду, 
Вам дякуєм, отче Миколо, у знаменну днину. 
Хай добро і щастя із Вами живуть 
Та інші з Вас, отче, хай приклад беруть. 
Ми вдячні Вам за Вашу доброту,
За щирість слів і за науку Божу,
За теплоту душі, за ласку ту,
За мудрість і прихильність до народу. 
Бажаємо здоров’я і незгасного тепла
І всяких благ, що є під небесами.
І хай допомагає Мати Пресвята,
Хоронить від усього Своїми молитвами.
Хай образ Божий у душі сія,
Христова віра множиться з роками,
Хай Ваше добре і шановане ім’я 
Як символ віри буде поміж нами.
Хай радість Вам Бог посилає 
І всю Вашу родину благословляє 
На довгі, щасливі та многі літа!

З християнською повагою – парафіяни 
та церковний комітет церкви 
Неутомимої Помочі Пресвятої 

Богородиці с. Угринь.

8 травня відзначатиме 
свій 35-річний ювілей 

дорога нам людина, коханий 
чоловік, турботливий батько, 

добрий син та зять
Володимир БОГАЧИК

зі с.Угринь.
В цей день 
 святковий 
      хочем 
         побажати
Всього 
   найкращого, 
      що є на цій 
            землі, 
Щоб міцне 
    здоров’я 
 завжди мав Ти, 

Щоб не закінчувалися 
                                щасливі дні. 
Бажаєм радості, добра, достатку,
А також злагоди в усьому і завжди. 
І будь щасливим, 
                наш найдорожчий Володю,
Для нас Ти – найрідніший на землі.

З любов`ю та найкращими 
вітаннями – дружина 
Павліна, донечка Оля, 

синочок Дмитрик, 
батьки, сестра Леся, 
похресник Владик та 

Люба з сім`єю.

Колектив Держсанепідслужби 
Чортківського району 

від щирого серця 
вітає з ювілеєм 

керівника служби
Оксану Тимофіївну 

ЧАЙЧУК.
Бажаєм 
     щастя 
           і достатку, 
Ясного 
         неба 
             і тепла,
В житті 
       Вам згоди 
            та порядку, 
Щоб доля 
         світлою 

                                                    була.
В роботі – успіхів, везіння,

У справах –  вічного горіння!
І від душі – 
           любові Вам бажаєм, 
Хай Вам Господь  
                допомагає.

Моя вишиванка – найкраща!

Від щирого серця вітаємо 
дорогого тата, 
чоловіка, дідуся, 

прадідуся
Володимира 

БУКОВСЬКОГО
зі с. Улашківці,

який відсвяткував 
свій ювілей 5 травня.

Ми любимо 
  Вас дуже 
     і щиро вітаємо,
Найкращі 
  бажання 
     в цей день 
         посилаємо,
Низенько 
       вклоняємось, 
       просимо 
                 в долі,

Щоб щастя послала 
                    й здоров`я доволі,
Хай мир і достаток живуть 
                                  у Вашій хаті,
Хай люди приходять 
                            до Вас із добром,
А в день ювілею
                   і рідні, й знайомі
Вас привітають
                за щедрим столом.

З любов`ю і повагою – 
дружина, 

діти, 
внук Ігорко, 

внучки Юлечка 
і Мартуся, правнуки 

Софійка і Марк.

Петро та Ірина БЕРЕЗОВСЬКІ
Назар та Христина ГЛУХАНИ

Триває конкурс на кращу вишиванку, оголошений в попередному номері районки. Нагадуємо 
його умови: читачі газети надсилають чи подають, завітавши до редакції (наші контакти не-
змінні: адреса – м. Чортків, вул. Зелена, 3; електронна пошта – qolnar@ukr.net; тел. 2-36-85, 
2-16-06), фотознімки цієї тематики – родинні чи поодинокі, зазначивши імена сфотографованих 
та звідкіля вони. Голосування за кращий (на вашу думку) знімок проводиться купоном, котрий 
треба вирізати, заповнити і подати до редакції. Голосувати можна за будь-який поцінований 
вами знімок упродовж тривання конкурсу (тобто незалежно від дати вміщення його в газеті та 
подання купона – терміни довільні). Конкурс триватиме до 24 серпня ц. р. – 25-ї річниці Неза-
лежності України. Чекаємо, аби зголосилися і його спонсори.

Хрущі
Погуділи хрущі над вишнями, 
Заховались в пухку ріллю, 
Незабаром їхні личинки 
Вже картоплю гризуть молоду.

Конкуренти – жуки колорадські 
Їх, себе, – давно труїть народ, 
А хрущів незліченні нащадки 
Набивають картоплею рот.

Відбувається все, як у казці, 
Де відомо, що буде в кінці: 
Комусь випало їсти вершечки 
І дістались комусь корінці.

Все законно – вони в себе вдома, 
Так публічні жінки і мужі 
«Вигризають» в державнім бюджеті, 
Як в картоплі, дірки чималі.

Леонід КОЛУБАЄВ,
м. Чортків

Гострим пером

Товариство районної 
Спілки воїнів-«афганців» 

щиро вітає з Днем народження 
директора Чортківського 

державного медичного коледжу, 
депутата Тернопільської 

обласної ради 
Любомира Степановича 

БІЛИКА.
Хай дні ідуть 
              з повагою й любов`ю
Серед людської шани та хвали.
Ви проживіть у доброму здоров`ї
Хоча би до столітньої пори.
Хай сили та наснаги прибуває,

Нехай душа не обсипає цвіт,
У серці радість не вгаває
І хай Вам Бог допомагає!
 

КУПОН
Я голосую за
 ___________


