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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!

Написано серцем

Гостра тема

Чекання
Колись мами всі наші були вдома,
Дітей ростили, сіяли зерно
І як же нам на серці було гірко,
Коли на хвильку мами не було.

Тепер мами роз`їхались по світу,
Багато літ в зажурі в чужині.
Чекають того часу, що повернуть,
Нарешті, всі до рідної землі.

І зникне тоді жаль дитячий й туга,
І сонце враз засяє яскравіш, 
І світ вже зміниться,
Бо маму знайдуть діти –
Оцю найбільшу цінність на Землі.

Марія ПОЖАРНЮК,
с. Кривеньке

Шановні передплатники! 
Продовжується передплатна кампа-

нія на ІІ півріччя поточного року! 
24 травня цього року в приміщен-

ні  центрального відділення поштового 
зв’язку (м. Чортків, вул. Степана Банде-
ри, 38) відбудеться «День перед-
платника – ІІ півріччя 2016», в 
якому активну участь братимуть редак-
ції видань обласної та місцевої сфер 
розповсюдження. Під час проведення 
даної акції передплатникам будуть за-
пропоновані безкоштовні номери періо-
дичних друкованих видань, а також інші 
цінні призи та подарунки.  

Водночас інформуємо, що з 23 трав-
ня по 3 червня ц. р. триватиме акція 
«Декадна передплата» на видання за 
зменшеною ціною –  від 5 до 30 %. 

Запрошуємо вас завітати до відділень 
поштового зв’язку для оформлення пе-
редплати на улюблені видання.

Чекаємо вас!

ЦПЗ № 6 ТД УДППЗ «Укрпошта»

Передплата-2016
О 12-й год. 30 хв. у неділю, 

15 травня, у сквері Скорботи 
і Надії, що на вул. С.Бандери, 
відбудеться панахида-рекві-
єм, приурочена до Дня пам`яті 
жертв політичних репресій. 

Запрошуємо усіх небайдужих 
до спільної молитви.

Оргкомітет

П’ятого травня знову ж таки відбулося зібран-
ня трудового колективу, щоби, так би мовити, 
розставити всі крапки над «і» у визрілій про-
блемі, яка загрозливо нависла не лише над туб-
диспансером, а й мешканцями довколишніх сіл. 
Збори проходили за участю директорів депар-
таменту охорони здоров’я та департаменту со-
ціального захисту населення ТОДА Володимира 
Богайчука і Вадима Боярського, радника-поміч-
ника голови Тернопільської ОДА Івана Бабійчу-
ка, депутата облради від Чортківського району 
Василя Градового, депутатів Чортківської рай-
ради, а також чисельної кількості представників 
Білобожницької об’єднаної територіальної гро-
мади. 

(Закінчення на 3-й стор.)

«Низи» – за зручність і добробут. 
А що ж «верхи»? 

Кому вистеляють в догоду?!
У попередньому номері нашої газети 

поміщена публікація 
про зібрання трудового колективу 
КУТОР «Чортківський обласний 

протитуберкульозний диспансер» 
із приводу реорганізації (точніше 
– закриття) даного лікувального 

закладу, яку має на меті реалізувати 
Тернопільська облдержадміністрація. 

Дане питання й досі залишається, 
як-то сказати, в підвішеному стані; 

альтернативи так і не знайдено, немає 
обопільної згоди. Й далі тривають 

суперечки, дискусії, даруйте за вислів, 
між «низами» та «верхами».



13 травня. Тривалість дня – 15.24. Схід – 5.13. Захід – 20.37. Іменини святкують Микита, Яків

«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

Проблема

Гостра темаОфіційно

Хочу підтримати звернення міського голови до населення міс-
та (надруковано у попередному номері районки – Ред.). Пробле-
ма є дійсно дуже великою, а ситуація у водоканалі – близькою 
до краху.

У листопаді, коли я очолив підприємство, тут вже була 
п’ятимісячна  заборгованість по заробітній платі. Одразу погасити 
цей борг ми поки що не змогли, але відновили щомісячну оплату 
праці. Борг перед працівниками наразі становить чотири місяці. 
Роблю все від мене залежне, аби якнайшвидше ліквідувати його, 
усі надходження одразу переводимо на зарплатний рахунок, тож 
дуже прошу своїх співробітників із розумінням поставитися до си-
туації і трохи потерпіти.

Коли я приступив до роботи, не було жодного мішка хлорного 
вапна. Чесно кажучи, у перший місяць ми позичили два мішки у 
сирзаводу. Потім придбали власне, яке використовуємо по сьогод-
нішній день. Замовили  гіпохлорид натрію, аби потроху відходити 
від хлорувальних технологій. На сьогодні ми воду тільки обеззара-
жуємо. Аналіз нашої води, зроблений кращими лабораторіями Дні-

пропетровська, показав, що вона містить надто багато фосфору. 
Щоб боротися з цим, потрібно затратити дуже велику суму коштів 
на обладнання та реагенти.

Нині на підприємстві очищення води проводиться за всіма нор-
мативами, ми вичистили, захлорували та продезінфікували всі 
мережі. Домовилися із Тернопільським водоканалом щодо оренди 
спеціалізованого обладнання для промивки галереї та відкачуван-
ня мулу. Планується на новому заборі будівництво гравійно-піща-
ного фільтру, принаймні одного, аби вода трохи почистилася. Для 
цього вже знайдені певні матеріали.

Разом із тим, я спробував розібратися, у чому причина виник-
нення такої катастрофічної ситуації на підприємстві. Усі водопро-
відні станції будувалися за радянських часів, коли ніхто не еконо-
мив на електроенергії. Нині така неекономічність є дуже великою 
розкішшю. Ми змогли замінити деяке старе обладнання, встанов-
лене ще за радянських часів, на новий італійський насос, вартість 
якого 83 тис. грн., поставили частотний регулятор, станцію управ-
ління насосом.

Водна тема: у продовження сказаного

ГРАФІК
виїзного прийому громадян головою  
районної ради та його заступником, 

головою райдержадміністрації 
в населених пунктах району у 

приміщенні сільських рад

На порядку денному – три надважливі та гостро-про-
блемні питання: про реорганізацію (закриття) Чортківського 
обласного комунального шкірно-венерологічного диспан-
серу; про реорганізацію (закриття) КУТОР «Чортківський 
обласний протитуберкульозний диспансер»; про роботу 
Чортківської обласної комунальної центральної районної 
аптеки № 143.

Про ситуацію, що склалася довкола шкірно-венероло-
гічного диспансеру, інформувала головний лікар вказаного 
закладу Тетяна Кузь. Доповідачка закцентувала увагу на 
тому, що питання реорганізації чи закриття диспансеру на-
полегливо порушується на обласному рівні вже протягом 
кількох останніх років. Зацікавлені особи, вбачаючи при-
вабливий та ласий шматок землі, та ще й у центрі міста, 
не зважають на те, що шкірно-венерологічний диспансер 
у Чорткові на часі обслуговує три райони нашої області 
(Чортківський, Заліщицький, Борщівський); що функціону-
вання такого медичного закладу  (в штаті якого – 30 мед-
працівників) наближує спеціалізовану медичну допомогу до 
людей (немає потреби пацієнтам їхати в обласний центр 
для отримання кваліфікованої консультації чи лікування); 
що Міністерство охорони здоров’я тільки-но розробляє кон-
цепцію поліпшення шкірно-венерологічної допомоги в Укра-
їні; що жодна комісія Тернопільської обласної ради (ні ме-
дична, ні зі соціальних питань) не погодилася з ліквідацією 
диспансеру як юридичної особи і т. д. І що найважливіше – у 
вкрай невигідне становище потраплять хворі, котрі на часі 
проходять лікування в  Чортківському шкірно-венерологіч-
ному диспансері. Всі вагомі аргументи щодо необхідності 
діяльності даного лікувального закладу ігноруються ви-
сокопосадовцями й уперто проект рішення про ліквідацію 
шкірно-венерологічного диспансеру в Чорткові виноситься 
на сесію обласної ради. 

У ході обговорення даного питання на засіданні озвучува-
лося: земля, на якій розташований диспансер, є власністю 
облради, а вказаний заклад охорони здоров’я – їй підпоряд-
кований; задіяні всі механізми впливовості окремих осіб, 
щоби якнайшвидше винести зазначене питання на сесію 
Тернопільської обласної ради і проголосувати так, як за-
думано, – закрити (!) або тимчасово реорганізувати (тобто 
приєднати до обласного шкірно-венерологічного диспансе-
ру як окреме відділення, безсумнівно, з подальшою невтіш-
ною перспективою як для закладу, так і для його колективу 
(адже є загроза звільнення всього медперсоналу), закрит-
тя. З цього приводу наростає неабияке обурення громад-
ськості Чортківщини та нанизується ряд запитань, зокрема:  
чому це не виноситься на обговорення громадськості, до 
речі, платників податків (на чиї кошти в деякій мірі й утриму-
ється заклад)? До слова, на його утримання витрачається 
всього-на-всього 1,2 млн. грн. на рік. А це, слід зауважити, 
– вартість престижного автомобіля, на якому роз’їжджають 
деякі державні чиновники (як у Тернополі, так і в Чорткові).

Виокремилося твердження: закриття шкірвендиспансеру 
слід розцінювати як рейдерське захоплення землі в осо-
бливий спосіб – ввівши в оману депутатів обласної ради та 
громадськість району.

Проблематику щодо реорганізації (закриття) КУТОР 
«Чортківський обласний протитуберкульозний диспансер» 
перед присутніми на засіданні висвітлив головний лікар 
тубдиспансеру Михайло Черкасов. 

Даруйте, шановні читачі, вважаю, дублювання інформа-
ції з даного питання буде недоречним. Оскільки її оприлюд-

нено в попередньому номері районки (№ 18 від 6 травня ц. 
р.), а також подальший розвиток подій подається на шпаль-
тах цього номера газети («Низи» – за зручність і добробут. 
А що ж «верхи»? Кому вистелюють в догоду?»). 

 Не менш хвилюючим за попередні було й питання про 
збереження Чортківської обласної комунальної централь-
ної районної аптеки № 143, яке виніс «на-гора» завідуючий 
аптекою Василь Круть. Та першочергово він закцентував 
увагу на тому, що в поліклінічному відділенні Чортківської 
ЦКРЛ функціонує аптечний пункт № 4, який є структурним 
підрозділом вищевказаної аптеки. Причина стурбованості – 
неконкурентоспроможне місцезнаходження пункту. 

Висловлюючи думку всього колективу аптеки № 143, за-
відувач звернувся до членства координаційної ради з про-
ханням:  посприяти перенесенню даного аптечного пункту 
на більш конкурентоздатне місце (а саме – біля аптечного 
пункту  ПП «Мішель») у плані покращення реалізації ме-
дикаментів. Це дасть можливість збільшити товарообіг і 
за рахунок цього покрити частину витрат, яких зазнає ко-
мунальна аптечна мережа району, виконуючи цілу низку 
необхідних для жителів Чортківщини соціальних функцій 
(відпуск наркотичних знеболювальних засобів для онколо-
гічних (ракових) хворих; виготовлення ліків в умовах аптеки, 
які не виробляються промисловістю (особливо необхідних 
дітям та людям похилого віку) і є значно дешевшими від 
заводських; відпуск хронічно хворим району психотропних 
препаратів (жодна з приватних аптек перелічені послуги не 
надає через те, що на виконання вказаних функцій необхід-
но мати відповідні ліцензії); відпуск медикаментів за безко-
штовними та пільговими рецептами для учасників бойових 
дій, інвалідів війни, воїнів-«афганців», воїнів АТО, постраж-
далих внаслідок Чорнобильської катастрофи та хронічно 
хворих (такі медикаменти аптека змушена закуповувати за 
передоплатою в той час, коли лікувальні заклади й Управ-
ління соціального захисту населення розраховуються з ап-
текою через 30 днів). А відтак п. Круть зазначив, що ЦРА № 
143 є базовою аптекою для навчання провізорів-інтернів і 
проходження практики провізорів, фармацевтів, а також за-
безпечує медикаментами сільське населення району через 
фельдшерсько-акушерські пункти та лікарські амбулаторії. 
Матимемо кошти, свідчив завідувач, з’явиться і можливість 
створити інформаційно-пошуковий центр для надання ін-
формації медичним і фармацевтичним працівникам. 

Підсумовуючи сказане, Василь Круть висловив прохання, 
підтримане громадськістю району, щодо збереження ЦРА 
(оскільки мова ведеться про її реорганізацію) як юридичної 
особи, яка, до речі, сплачує податки у район, та посприяти 
у створенні рівних конкурентних умов для функціонування 
аптечних пунктів у лікувальних закладах (а власне – у Чорт-
ківській ЦКРЛ). 

Обговоривши питання порядку денного, координаційна 
рада прийняла рішення надіслати відповідні звернення 
щодо сприяння відміні закриття вищевказаних лікувальних 
закладів і збереження ЦРА № 143 як юридичної особи го-
лові Тернопільської ОДА Барні С.С. і голові обласної ради 
Овчаруку В.В., народному депутатові України Барні О.С. і 
депутатам обласної ради від Чортківського району. 

P. S. На часі звернення вже направлені в усі відповідні 
інстанції.

Тетяна ЛЯКУШ

Дамоклів меч – над лікувальними 
закладами Чортківщини

Позаминулої середи, 4 травня, відбулося чергове засідання Координаційної ради національно-демократичних 
партій та громадських організацій району під головуванням співголови координаційної ради Богдана 

Батринчука за участю представників Чортківського обласного комунального шкірно-венерологічного 
диспансеру, КУТОР «Чортківський обласний протитуберкульозний диспансер» і Чортківської обласної 

комунальної центральної районної аптеки № 143.

11 травня у приміщенні малої зали засідань 
райради відбулася нарада голів райдержадміністрації 

Михайла Сташківа та райради Віктора Шепети, 
керівників окремих структурних підрозділів РДА з 
представниками новоутворених територіальних 

громад. На порядок денний було винесено 
два питання: про зміни у наданні субсидій та 

налагодження співпраці органів виконавчої влади 
з об’єднаними територіальними громадами 

Чортківщини у сфері освіти, охорони здоров`я, 
соціального захисту. 

Перше питання детально роз’яснює у інтерв’ю начальник 
управління соціального захисту населення РДА Володимир 
Цвєтков («Зміни у механізмі призначення субсидій» –  див. 
стор. 10 цього номера газети), тому окремо зупинятися на 
ньому не буду. 

Друге питання цікаве жителям новоутворених громад щодо 
питань своєчасності соціальних виплат, відвідування спор-
тивних секцій, виписки безкоштовних рецептів й ін. Внаслідок 
адміністративної реформи, що проходить у нашій державі, 
нові віяння відчуваються і у нашому районі. Від початку цього 
року район та громади працюють у новому руслі: йде розпо-
діл майна, обов’язків, функцій між ними, укладаються догово-
ри, виконуються інші роботи – усе для того, щоб мешканці цих 
населених пунктів не відчули незручностей у зв’язку з прове-
денням реформи. Керуються у цьому випадку гаслом: сусід 
сусідові помагай. Але у даному випадку варто додати: але 
й межу знай. Бо у деяких питаннях, як то було озвучено на 
нараді, не можуть дійти спільного знаменника два господарі: 
наприклад, щодо кількості учнів, котрі відвідують спортивні 
заняття у Чортківській РК ДЮСШ; розрахунків щодо виплат 
матеріальної допомоги воїнам ОУН-УПА та репресованим, 
що їх проводять з місцевих бюджетів; в усталені терміни пе-
редачі коштів на вторинну медицину й оплату комунальних 
послуг первинної. «Бо усі ці неузгодження від того, що ми по-
переду закону про територіально-адміністративну реформу 
біжимо. На своїх набитих гулях досвід набуваємо», – озву-
чила на загал усіма відому істину секретар Білобожницької 
сільської ради Ірина Сеньків. 

Оксана СВИСТУН 

Сусід сусідові помагай, 
але й межу знай

До відома

18 травня ц. р. голови райдержадміністрації Михайло 
Сташків та райради Віктор Шепета будуть проводити при-
йом громадян у приміщеннях сільських рад сіл Швайківці 
– з 9-ї до 11-ї год., Шманьківці – з 11-ї до 13-ї год., 
Шманьківчики – з 13-ї год. до 15-ї год., Залісся –  з 
15-ї до 16-ї год.

19 травня ц. р. прийом громадян проводитиме заступ-
ник голови райради Петро Пушкар у приміщеннях сільських 
рад сіл Ромашівка – з 9-ї до 11-ї год., Ридодуби – з 
11-ї до 13-ї год., Білий Потік – з 13-ї год. до 15-ї год.



14 травня. Тривалість дня – 15.27. Схід – 5.11. Захід – 20.38.  Іменини святкують Макара, Тамара
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Стривожено

Загроза 
над храмом

Ось вона – зримо громадиться над святинею. 
Час вдаватися до сигналу про небезпеку?

Дерев’яна церква Успіння Пресвятої Богородиці, найстар-
ша на Поділлі, побудована в 1635 році в традиційному карпат-
ському стилі. Дзвіниця при церкві збудована в XVII ст. Храм 
стояв на цьому місці й раніше. Ще в 1581 році за фундації та 
ініціативи ремісників Чорткова – кушніра Миколи Драчука та 
швеця Гаврила Журавля – почалася будова дерев’яної церк-
ви Успіння Пресвятої Богородиці. Завершили будівництво 
за три роки – в 1584 році в карпатсько-подільському стилі. 
Освячено святиню в тому ж 1584-му. Але й цій християнській 

твердині довелось простояти недовго, адже світ навколо неї 
не змінився і руйнівні війни продовжували щороку проносити-
ся повз її дерев’яні стіни, залишаючи свої невиліковні сліди-
рани. Так що через п’ятдесят років стан чортківського храму 
знову викликав серйозні занепокоєння. 

Сучасний вигляд церкви відповідає тому, що був у 1635 
року. Церква ще декілька разів перебудовувалась. Новий етап 
в житті храму, що пережив разом із Чортковом за наступне 
сторіччя дві (1649-го і 1672-го) найбільш руйнівні турецько-
татарські атаки (пожежу 1637 року і захоплення російськими 
військами в 1655-му), почався в період воцаріння на галиць-
ких землях Австрійської імперії.

Тричі церква зазнавала руйнувань під час нападів на міс-
то. Та щоразу храм відбудовували майже заново. Майбутні 
буремні роки XVI століття у зв’язку з постійними татаро-мон-
гольськими набігами, які майже щороку накривали цю землю, 
приносячи кров, сльози й розруху, не обіцяли новозбудованій 
церкві Успіння Пресвятої Богородиці спокійного життя. Тому 
не став великим сюрпризом для її вірян украй незадовільний 
стан святині через всього півстоліття після спорудження.

Дивом вціліла тендітна дерев’яна святиня у непрості роки 
першої половини XX сторіччя, коли українською землею дво-
ма руйнівними хвилями прокотилися світові війни, а потім на 
півстоліття занурилася в атеїстичну кому комуністичного ре-
жиму. Так що до 1980-х вона дійшла практично в первозданно-
му вигляді. От тільки дерево нещадний час не оминув... Саме 
тому в 1989 році було розпочато копітку роботу з реставрації 
самобутньої перлини храмового зодчества, коли її розібрали 
практично до фундаменту, потім із дотриманням технологій 
виготовлення і обробки XVII століття були створені аналоги 
складових. Процес же був завершений ретельним відтворен-
ням пам’ятки архітектури за попередніми кресленнями. У ра-
дянські часи храм занепав, але в перші ж роки Незалежності 
України його реконструювали і, слід зазначити, дуже вдало. 
Для цього його довелося майже повністю розібрати і знову 
звести з доданням вже нової деревини. Усе було зроблено з 
дотриманням традицій XVII століття, що є великою рідкістю 
в наші часи. Бо, на жаль, сьогоднішні «реставратори» більш 
псують пам’ятки ніж відроджують їх. З містом Чортків випадок 
інший: обидва дерев’яні храми міста – церква Успіння Пре-
святої Богородиці в центрі міста і Вознесенська церква на 
Вигнанці – донесли до наших днів дихання історії минулих 
століть. У церкві Успіння зберігся й іконостас XVIII століття. 
Так що в руки Української православної церкви святиня була 
передана в гідному її древніх сивин стані.

Нині церква приваблює численних туристів із України ще 
й тим, що з правого боку від вівтаря є копія епічної картини 
«Страшного Суду» відомого художника Віктора Васнецова, 
оригінал якої перебуває у Володимирському соборі в Києві і 
був написаний в проміжку з 1885 по 1896 рр.

Зараз ця церква переживає час, коли може дістати зруйну-
вання. Справа в тому, що в часи тоталітарної системи в неї 
забрали частину території та збудували там котельню. І цей 
рудимент радянської системи зараз не діє. Монстр-димар уже 
ржавіє і може впасти на ту пам`ятку архітектури.

Котельня належить обласній організації «Тернопільтепло-
комуненерго». Церковна громада просить обласну раду при-
йняти рішення про передачу аварійної котельні власне їй, гро-
маді, оскільки котельня перебуває на території храму, з тим, 
щоби демонтувати димар. Ще є прохання до міської ради, 
щоб з боку універмагу прокласти асфальтне покриття (десь 
150 метрів), аби люди, котрі йдуть до церкви, не йшли по ямах 
і болоті. А це – переважно особи похилого віку.

о. Мирон КАРАЧ, 
настоятель храму

Олександра ІВАНЦІВ, 
в. о. директора Чортківського краєзнавчого музею

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
член Національної спілки краєзнавців України

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Забігаючи наперед, слід сказати, обговорення було доволі 
емоційним, деколи й, направду, добігало до точки кипіння. Ви-
окремлювалися моменти озвучення власне здогадів як сільчан, 
так і медпрацівників тубдиспансеру про те, що обласні чиновни-
ки, маючи перед собою єдину мету – закриття даного лікуваль-
ного закладу, – не хочуть чути жодних переконань з боку краян. 
Та про все почергово. 

Перш за все слово щодо мотивів реорганізації вказаного лі-
кувального закладу мали високопосадовці з області. 

Володимир Богайчук: 
– Зауважу, загалом у нашій області проходить реорганізація 

не лише фтизіатричної служби, а й багатьох закладів охоро-
ни здоров’я. Щодо цього, то створена відповідна комісія для 
проведення аналізу роботи вказаної служби Тернопільщини. 
Виходячи з висновків і враховуючи дані проведеного аналізу 
ефективності роботи, з метою раціонального використання 
коштів з обласного бюджету, облдержадміністрація пропонує 
реорганізувати Білобожницький протитуберкульозний дис-
пансер у психоневрологічний будинок-інтернат (який на часі 
функціонує в Бережанському районі), а також – створити по-
ліклінічне відділення (що працюватиме при Чортківській ЦКРЛ і 
фінансуватиметься з обласного бюджету) без ліжкового фонду. 
Є інформація скільки людей вивільняється, якою буде еконо-
мія коштів у наслідок вивільнення, але основне – це надання 
якісної медичної допомоги хворим на туберкульоз, яку жителі 
області отримуватимуть у Тернопільському обласному проти-
туберкульозному диспансері. Зазначу, Кременецький обласний 
протитуберкульозний диспансер плануємо залишити без змін 
для надання паліативної та примусової допомоги хворим. Піс-
ля обговорення члени постійної комісії облради підтримали 
пропозиції ТОДА, а також рекомендували управлінню охорони 
здоров’я підготувати проект рішення щодо цього і направити 
його на розгляд сесії обласної ради.

Пан Богайчук запевняв, що залишаються всі штатні посади 
лікарів, а також обслуговуючого персоналу, лише відбудеться 
незначне скорочення середнього медперсоналу.

Опісля вислуханого в присутніх виникло запитання: невже 
згідно зі статистичними даними захворюваність на туберкульоз 
у нашому районі зменшується? На що отримано ствердну від-
повідь. Саме це й обурило присутніх, адже насправді через 
недостатній та неналежний огляд населення про зменшення 
захворюваності аж ніяк не можна стверджувати, реальність – 
зовсім протилежна. А відтак видалася на-гора стурбованість 
ще й про те, що поселяти в приміщення, де вже кілька десятків 
років перебувають хворі на туберкульоз, людей, незахоплених 
даним захворюванням, за медичними канонами – однозначне 
безглуздя (бо виникне явна епідемічна загроза). Будь-яка нова 
реформа повинна мати логічну суть і робитися в першу чергу 
на благо людей. Чи не є така реорганізація метою сконцентро-
ваності фінансування лише в обласному центрі?! Ще одна аб-
сурдна непередбачуваність: чому реорганізатори не думають 
про те, що створивши поліклінічне відділення тубдиспансеру 
на базі ЦКРЛ, тим самим наштовхнуть на небезпеку інфікова-
ності туберкульозом усіх відвідувачів (від дорослого до малого) 
лікувального закладу… Якщо таке рішення приймали медики, 
то вони є надто далекими від медицини, та навіть людська ло-
гіка абсолютно відсутня. Бо в такому випадку піддаються групі 
ризику всі без вибірковості. Власне цю думку, яка зірвала хвилю 
оплесків присутніх, висловив Василь Градовий. Замість того, 
продовжувалося в обговоренні, щоби допомогти тубдиспансе-
ру фінансуванням, обласні чиновники обрали вигідніший спо-
сіб, мабуть, лише для себе – закрити, на їхню думку, збитковий 
заклад, аби сконцентрувати грошове надходження тільки в об-
ласному центрі. 

  Іван Бабійчук: 
– Бюджет даного закладу на сьогодні складає близько 4,5 

млн. грн. Комісія, яка працювала за підсумками 2015 року, на-

дала ТОДА інформацію про те, що у вашому лікувальному за-
кладі впродовж минулого року з профільних хворих пролікова-
но лише дві особи. 

Таке повідомлення викликало шквал обурення медпраців-
ників диспансеру, оскільки, як запевняли, дані неправдиві. Під-
нявши документацію, вони представили факти інфекційного 
контролю: за минулий рік паліативних хворих було проліковано 
24 особи (з них – 12 померло, 8 самовільно пішли додому); хво-
рих на туберкульоз І категорії – 16 осіб, а також, як називають, 
повторні хворі – 6 осіб; ІІ категорії – 6 осіб і ще 4; окрім цього 
проходять регулярне обстеження люди, які вже перехворіли ту-
беркульозом, їх – 15, а ще непрофільних хворих – 4 випадки. 
Арифметика не є складною. Слід сказати, у 2015 р. виявлено 
37 хворих (із них 25 – жителі сільської місцевості). 

– Питання не полягає в абсолютному закритті лікувального 
закладу, – продовжив п. Бабійчук. На сьогодні в обласній раді 
запропонована нова концепція – об’єднання кількох структур в 
одну для раціонального використання коштів. Саме ця концеп-
ція розглядатиметься на сесії обласної ради, ще не факт, що 
вона буде підтримана депутатами. Розуміємо, ваш лікувальний 
заклад на сьогодні перебуває в стадії, так сказати, вмирання. 
Тому ми прийняли позицію власне щодо реорганізації КУТОР 
«Чортківський обласний протитуберкульозний диспансер» 
саме в уже відомий вам спосіб. 

Надвелике невдоволення викликала у присутніх така інфор-
мація, оскільки славно-явно обласні чиновники аж ніяк не на-
лаштовані дослухатися до думки й волі громадськості (а саме 
– створити перш за все сприятливий мікроклімат для лікування 
хворих у тубдиспансері та роботи медперсоналу) вважаючи, що 
лише їхнє (високопосадовців) рішення є правильним. До цієї 
ситуації буде влучним вислів: бачу ціль і не вбачаю перешкод. 

Вадим Боярський довів до відома присутніх ситуацію, яка 
склалася в Бережанському обласному комунальному закладі 
психоневрологічного інтернату. Він намагався запевнити їх в 
тому, що, перевівши на базу Білобожницького тубдиспансеру 
тих підопічних, не створюватиметься ні найменшої небезпеки 
для мешканців довкілля; що загрози для населення психічно 
хворі (до речі, 78 чоловіків) ніякої не несуть. Та саме це зібран-
ням поставилося під мега сумнів, оскільки навіть фахівці меди-
цини не здатні передбачити поведінки людей певної категорії 
інвалідності. А ще – перевести цих немічних, які й без того на 
часі знаходяться в нелюдських умовах, туди, де панує інфекція 
туберкульозу, це – вкрай аморально. 

Свою думку висловила й депутат Чортківської районної ради 
Тетяна Яблонь: 

– На часі – дві надзвичайно серйозні проблеми: лікування 
хворих на туберкульоз і невтішне становище проживання пси-
хічно хворих. Потребуючим вкрай необхідна допомога, але ж не 
за рахунок ущемлення когось із них, яке неодмінно торкнеться 
й наших краян; не за рахунок збільшення зони ризику, нарощу-
ючи соціальну небезпеку. А втім, велике прохання: при прийнят-
ті будь-якого рішення необхідно керуватися трьома, на мій по-
гляд, важливими (!) аспектами – правових підстав, врахування 
думки громадськості та моральним.

Обговорення загалом тривало більше двох годин, емоції 
зашкалювали; здавалося, кінця-краю суперечкам не буде й зі-
брання не дійде бодай би до найменшої згоди. Та все ж (нехай і 
не остаточну) крапку, можна сказати, поставив депутат облради 
Василь Градовий: 

– Ситуація надто непроста, проте немає такої проблеми, у 
вирішенні якої не можна віднайти альтернативу. Якщо економи-
ти бюджет у збиток простих людей, то так ми ніколи не збудує-
мо європейської держави. Коли дане питання буде виноситися 
на сесію обласної ради, яка, до речі, відбудеться 12 травня, то 
я на правах її депутата неодмінно винесу на загал і відстоюва-
тиму думку громадськості. 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Низи» – за зручність і добробут. 
А що ж «верхи»? 

Кому вистеляють в догоду?!

Гостра тема

 На сьогоднішній день є зрозумілим, що цей крок був дуже 
вчасним і вірним: якщо раніше ми витрачали в місяць 4000-5000 
кВт електроенергії, то нині – тільки 900 кВт,  тобто 3600 кВт на 
місяць економії, а в сумі це виходить 7 тис. 200 грн. заощаджень 
на оплаті електроенергії. Крім цього, введення в експлуатацію но-
вого обладнання дало можливість зекономити кошти на оплату 
праці в сумі 12 тис. 200 грн. на місяць, а в рік ця сума ця сума 
складатиме 146 тис. грн. Встановлено частотник на хлораторній, 
хоча там економічний ефект менший, але ми добилися того, що 
можемо подавати воду цілодобово у мікрорайон Кадуб, по вул. 
Незалежності  в дев’ятиповерхівках. Соціальний ефект для жите-
лів, які ніколи не мали постійного водопостачання, – колосальний.  

Орієнтовно місячні надходження за надані послуги водокана-
лом становлять бл. 600 тис. грн. У структурі видатків підприєм-
ства левова частка (а це 500 тис. грн.) припадає на оплату праці 
та спожитої електроенергії, що становить 80 % усіх надходжень. 
Тобто на відновлення підприємства, матеріалів, на сплату подат-
ків та інші збори не залишається нічого. Про невідкладні капіталь-
ні видатки залишається тільки мріяти.

Не можу не торкнутися болючої і для містян, і для нас теми 
тарифів. Як не прикро визнавати, але тариф на водопостачан-
ня та водовідведення у місті є абсолютно нерентабельним, нео-
дноразово знівельованим кількаразовим підвищенням вартості 
енергоносіїв, матеріалів та ростом мінімальної заробітної плати. 
У тарифі, що діє сьогодні у місті з 2011 року, 6,80 грн. – це вартість 
куба води плюс каналізація, плюс ПДВ – виходить 10,47 грн.  Цей 
тариф давно себе вичерпав. Виходячи з розрахунків, дійшли до 
висновку, що сьогодні кубометр води мав би коштувати близько 8 
грн., і це лише покриє собівартість послуг.  

Я вдячний нашому міському голові, що він підняв цю болючу 
для усіх чортківчан тему. Як бачите, ми не сидимо, склавши руки. 
Намагаємося задіяти усі можливі важелі для того, аби налагодити 
якісне водопостачання у нашому місті. Але, разом із тим, хочу 
також попросити вас, шановні чортківчани, піти нам на зустріч, 
допомогти нам вирішити цю болючу для всього міста проблему.

Віталій ЦАРИК, 
директор Чортківського виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства
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Цей чорний біль ніколи не мине
В душі землі, в душі мого народу.
Він зачепив своїм крилом мене,
Мій сад, і небо, і пречисту воду…

І це істинна правда, бо в цей день в Україні, мабуть, не зна-
йшлося жодної людини, котра б не пройнялася болем Чор-
нобиля та його наслідками. Звідусіль лунали «Чорнобильські 
дзвони», в кожному куточку країни проводили заходи зі вша-
нування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. Не 
став виключенням Чортківський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Олександра Барвінського.

26 квітня цього року в актовій залі коледжу відбулася го-
дина-реквієм «Розщеплені на атоми» до 30-ї річниці Чорно-
бильської катастрофи. 

Національною трагедією стали події тих днів, тому сту-
денти під час години-памʼяті намагалися передати присут-
нім всю масштабність катастрофи історичними фактами та 
цифрами, переглядом відеосюжетів, трагічною поетикою та 

музичною лірикою… Щемкими та зворушливими були поста-
новки «Танець вогню» та «Покаяння» у виконанні студентів-
хореографів.

Кульмінацією стала хвилина мовчання за всіх загиблих 
та постраждалих у цій катастрофі. Мерехтіли і плакали сві-
чі, метроном вистукував ритм, а глядачі подумки молилися 
Господу за тисячі людських жертв трагедії; непрохана сльоза 
стікала з очей кожного, хто переглядав світлини тих перших, 
які кинулися у вогонь, у небезпеку та затулили собою не тіль-
ки близьких своїх, а й усіх нас.

Скільки б не минуло років, все одно це слово «Чорнобиль» 
полум’янітиме чорним вогнищем скорботи в наших серцях і в 
нашій памʼяті. Все, що ми можемо зробити сьогодні, – ніколи 
не забути тих людей, які в перші хвилини двобою відвели від 
нас біду, а ще не допустити нових чорнобилів, не завдати 
рідній землі страждань і  мук.

Годину-реквієм підготували викладачі 
Тетяна ПАРАСЮК, Валентина ЯКОВЛЄВА та 

студенти групи ПО 14 та ПО 44
Фото Наталії КЛИМ

26 квітня у приміщенні сільської ради с. Колиндяни від-
булося урочисте вручення пам’ятних медалей до 30-річчя 
аварії на ЧАЕС «За заслуги» та надання грошової допомоги 
ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. 

Для довідки: на території сіл  громади проживає 12 ліквіда-
торів аварії. З них 3 – ліквідатори  I категорії, 8 – II категорії 
та 1 – III категорії.  

Зі словами вдячності до героїв-ліквідаторів звернувся 
сільський голова Роман Петрович Клапків: «Ми щиро вдячні  
учасникам ліквідації наслідків страшної трагедії, яка спіткала 
нашу країну, за їх проявлену мужність, героїзм та самовідда-
ність.  Низько вклоняємося усім ліквідаторам аварії на ЧАЕС 

нашої громади, які 30 років тому, не шкодуючи свого життя та 
здоров’я, вступили в нерівний бій з невидимим атомним про-
тивником та, доклавши неймовірних зусиль, змогли зупинити 
розбурхану стихію некерованої ядерної реакції і зробили ва-
гомий внесок у справу з подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи. 

Щиро бажаю вам, ліквідатори, міцного здоров’я, життєвої 
енергії та мирного неба над головою. Хай завжди поруч з 
вами буде людська подяка за вашу добру справу!»

Оксана ВОЛОЩУК,
с. Колиндяни

Ліквідатори, дякуємо за самопожертву!

На превеликий жаль, в історії України є немало чорних дат. 
Та найстрашніше, що усіх нас спіткало, – 

вибух на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія ХХ століття сколихнула життя не лише України, а й усієї Європи. 
Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами забруднення екологічної сфери, негативного 

впливу на здоров’я людей, їх соціальні, економічні і побутові умови життя.  
Події 30-річної давності ніколи 

не зітруться з пам’яті ні сучасних, ні наступних поколінь, адже Чорнобильський смерч забрав життя 
багатьох людей, завдав непоправної шкоди здоров’ю мільйонів українців.

Чорнобильський вітер по душах мете

Трагічні сторінки історії

(Продовження. Поч. у №№ 16,17 від 22, 29 квітня ц. р.)

Ось деякі враження делегатів від цього «Собору», що зберегла 
нам історія, які дещо  проливають світло на ті сумнозвісні події.

Отець С.Ніцович, с. Базар: «Москалі напевне бачать тут 
велику політичну користь від «Собору» для себе, коли все це 
фінансують і комфортно обслуговують. Згадати хоча би про ва-
гони-пульмани для делегатів, готель, першокласний харч і т. д. 
Цей «Собор» – пародія, це початок московської антирелігійної 
роботи в Західній Україні. Скликавши «Собор», більшовики хо-
чуть викликати недовір`я в народі до духовенства. Недовір`я 
використає ворог і почне поширювати атеїстичну пропаганду. 
Кінець кінцем дійде до занепаду всякої релігії та остаточної 
ліквідації Церкви».

Отець М.Стецик, с. Шманьківці: «Якщо би більшовики хоті-
ли зліквідувати Церкву, то не вживали би такого підступу. Бачи-
мо який це кошт для держави, скільки церемоній. Бачимо, що 
більшовики не тільки у нас не виступають проти Церкви, але 
також і на Сході, і в Московщині  їх відкривають і дають свободу 
народові і Церкві. Якщо б вони хотіли ліквідувати Церкву, то 
арештували б священиків, а церковні будівлі замінили б на інші 
інституції. Я вважаю, що уряд безкорисливо дав нам допомогу 
в скликанні «Собору».

Отець С.Гунчак, с. Раків Кут: «Більшовики не є аж такі 
милосердні до українського духовенства і Церкви, щоби нам 
надавати щедру допомогу, особливо коли вони є нашими воро-
гами. Більшовики перед світом декларують толерантність до 
Церкви, прикриваючи себе цим наче маскою. Під цією огидною 
маскою криється «вовк в овечій шкурі». Такою політикою вони 
доконають свого і знищать Церкву».

Отець Д.Паляниця, с. Угринь: «Політика більшовиків є дуже 
хитра і їхньою допомогою для «Собору» можуть тішитися хіба 
тільки політично сліпі люди. У цьому випадку з ласкавої мос-
ковської «доброти» можемо передбачувати для себе тяжке 
майбутнє. Скоро більшовики святкуватимуть велику перемогу 
над зліквідованою Церквою».

Отець С.Гунчак: «Прошу отців покинути цю розмову, бо не 
всі присутні священики погоджуються з нашим поглядом і, на 
жаль, стають в обороні «побожного Кремля».

Отець М.Єднак, м. Хоростків: «А в який спосіб підготовити 
людей до православ’я? Мої люди будуть мене прямо гонити з 
села».

Отець С.Гунчак: «Я перед своїми людьми буду відкритим. 
Скажу, що під московськими штиками нам всім сказали при-
йняти православ’я. Скажу, що я в душі залишився тим, ким був, 
а люди як собі хочуть».

Отець Д.Паляниця: «Найкраще нічого не говорити народові. 
Не треба навіть признаватися, що ми були на якомусь соборі. 
Якщо вже люди довідаються про «Собор», то пояснити, що ми-
трополит Андрей бажав єдності української Західної Церкви зі 
Східною».

Доречно погодитися з думкою владики Софрона Мудрого, 
який так висловився про наслідки псевдособору: «Львівський 
псевдособор був епілогом до відправлення цілої української 
католицької ієрархії на каторгу. Церква зійшла в катакомби на 
довгих 45 років».

(Далі буде)
Іван ВІВАТ

Львівський 
псевдособор. Як це було

На світі є багато різних професій, але жоден із навчальних 
закладів не готує листонош. Однак ці люди скромної професії 
дуже потрібні мешканцям міст і сіл. Нині без їхніг послуг прак-
тично не обходиться жодна людина. 

Ось уже більше п’ятнадцяти років працює листоношею в се-
лах Джуринська Слобідка та Джурин Уляна Онищук. Майже у 
кожен двір вона приносить різну кореспонденцію, пенсію, то-
вари першої необхідності для сільчан похилого віку, інформує 
мешканців про події сьогодення, що відбуваються на теренах 
нашого краю, дає доброзичливі поради. 

Приємно відзначити, на пані Уляну завжди чекаю сільчани. 
Особливо люди пенсійного віку. Ця скромна молода жінка сум-
лінно виконує свої професійні обовязки, бо знає: саме від її 
роботи в певній мірі залежить настрій людей, що має велике 
значення у наш теперішній непростий час. 

13 травня (сьогодні) наша листоноша Уляна Онищук святкує 
свій День народження. Тож бажаємо їй міцного здоров`я, щас-
тя, радості, благополуччя, миру і добра на довгі роки життя. 
Хай Бог дає цій прекрасній жінці сили і снаги. Щоби вона ще 
багато літ працювала на радість своїм землякам. 

Іван БІЛИК,
позаштатний кореспондент «Голосу народу», 

с. Джурин 

Покликання

Завжди привітна 
до людей
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Творчі зустрічі Наше

Прочитав у «Голосі народу» за 29 квітня ц. р. публікацію 
«Зоря Рубчакової досі сяє над нами». Свого часу я актив-
но цікавився іменем нашої видатної землячки, її біографі-
єю. І написав, було, ще 2000 року листа до Центрального 
державного історичного архіву України. Отримав звідтіля 
відповідь, однак склалось так, що поїхати туди не зміг. Та 
мені здається, на основі листа із ЦДІА України можна легко 
знайти матеріали стосовно Катерини Рубчакової. Можливо, 
цим доцільно зайнятися нашому краєзнавчому музею.

У каталозі ЦДІА України у м. Львів відклалися такі докумен-
ти, що стосуються К.Рубчакової:

1. Ф. 514, оп. 1, спр. 67, ст. 3, 15.
2. Ф. 514, оп. 1, спр. 103, ст. 89-91.
3. Ф. 514, оп. 1, спр. 71, ст. 39. Контракт між правлінням 

театру «Руська бесіда» і К.Рубчаковою про умови прийняття 
на роботу.

4. Ф. 360, оп. 1, спр. 549, ст. 1-19. Лист К.Рубчакової до Ста-
росольського.

Для виявлення інших документів, які стосуються Катерини 
Рубчакової, необхідно переглянути фонди 581, 353, 749.

Читальний зал архіву працює (дані, можливо, застарілі): 
понеділок – з 9-ї до 15-ї год. 45 хв.; вівторок, середа, четвер, 
п`ятниця – з 9-ї до 19-ї год. 45 хв.; субота – з 9-ї до 15-ї год. 45 
хв.; неділя – вихідний.

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
член Національної спілки краєзнавців України

Квітучий травень – Марійський місяць пишно 
оновлений розмаїттям природи. Синіють ввисі 

небеса і навкруги така краса: все зеленіє, білопінно 
цвіте… Дякуймо Всевишньому за це! Саме в цю пору 

християнські серця найкращі величання приурочують 
Пречистій Діві Марії, жінкам-мироносицям і своїм 

матерям.

Відомий церковний письменник о. М.Мешлер, роздумуючи 
про роль Пречистої Діви Марії, зауважив: «О пречудне і взне-
сле створіння! У Її руки і серце зложив Бог наше спасення. Без 
Неї ми не мали б Ісуса, ми не були б відкуплені…».

Відвідуючи Маївку – молебень до Пресвятої Богородиці, 
які щоденно в години надвечір`я служить о. Олег Капулов, 
слухаючи благання вірних до Матері Божої, захоплюєшся з 
любов`ю мовленими звертаннями: «голубко неосквернена», 
«запашна квітко дівоцтва», «потіхо заплаканих», «покрове 
світу», «добра вихователько», «єдина чиста і благословен-
на, радуйся і спаси тих, що на Тебе уповають». Вона – Мати 
Божа, Цариця Неба і Землі – приймає просьби. Святий Бер-
нард наголошує: «Чи той, хто просив про поміч чи молив про 
заступництво, не був вислуханий Нею!..».

Звернімося до історичних джерел. У 1037 р. в Києві Ярос-
лав Мудрий у Софійському соборі перед Орантою поручає 
весь народ опіці Матері Всевишнього. У цей же час князь 
будує церкву Благовіщення. Володимир Мономах в подяку 
Богородиці складає окрему молитву і поучення. З наміром 
подяки Пречистій Діві так чинить Ігор Святославович, король 
Данило Галицький, запорозькі козаки та вояки УПА…

Цей шлях до Богородиці торували мученики нашої УГКЦ: 
святий Йосафат, Митрополити Андрей Шептицький і Володи-
мир Стернюк, Патріарх Йосип Сліпий, єпископи нескореної 
Церкви, духовенство та вірні. Євангельські жінки-мироносиці 
своєю мужністю і вірою у Христа-Спасителя запалили в сер-
цях українського жіноцтва міцну віру в Бога, Пречисту Діву 
Марію, Христову Церкву і народ. На їх взірець жінки-матері 
українського народу виховують своїх дітей для оборони Бо-
жих і національних справ. У сьогодення виявляючи не тільки 
мужність, відвагу, а й милосердя, вони стали на захист рід-
ної землі – України, її незалежності у боротьбі з російським 
агресором, підтримують воїнів матеріально й духовно, радо 
передають любов ближньому. Звемо їх тепер волонтерами.

Мати – символ усіх людських вартостей. Не мав би світ 
стільки геніїв, великих мужів, якби над їхнім дитинством не 
тремтіло б серце матері, сповнене добра, ласки, радості, при-
вітності. Педагог В.Сухомлинський писав: «Умій відчувати 
серце матері, умій бачити в очах її спокій і мир, тривогу і не-
спокій, збентеження і смуток. Якщо ти в дитинстві не навчився 
бачити в материнських очах її душу, ти на все життя залишиш-
ся моральним невігласом».

Вірмо: прийде час – і на українській землі врага не буде, 
супостата, а буде СИН, і буде МАТИ, і будуть ЛЮДИ на землі!

Петро ПАЛІЙ, 
с. Стара Ягільниця 

Маріє Діво, Царице мая, Тобі 
несемо в жертві любов, почуй 

і прийми наші благання

Резонанс

Як дістатися світла 
зорі

Святковий день видався єдино можливим у щільному 
графіку уродженця Джурина в часі гостин на Великодні свя-
та у родини і відвідин могили предків для зустрічі з чорт-
ківчанами, метою якої головно була презентація останньої 
книги метра слова, яка так і зветься «Недописана книга…», 
що містить щоденникові медитації, афоризми автора. 

«Євген Баран написав дуже чесну книгу, – пише у перед-
мові до неї відомий український письменник, шевченківський 
лауреат Мирослав Дочинець. – Вже тому, що вона не має ні 
початку, ні кінця… Ця книга про Слово, але без словоблуддя. 
Про Дух, але без духовного проповідництва. Про Літературу, 
але без літературщини. Про Життя, але без життєписів…». 
Власне про це і йшла мова в актовій залі міської ради в ході 
монологу автора, що нерідко переростав у діалог з гостями 
зустрічі. 

«Досить складно писати, щоб у кілька рядків втиснути дум-
ку і яка б збуджувала думку іншої людини, – зізнається літе-
ратор. – Ці афоризми пов’язані з читанням книг чи є реакцією 
на якісь події суспільного, культурного характеру, а деякі на-
віть наснилися. Ніколи спеціально не задумую писати книж-
ку, адже книга повинна мати якийсь формат, скеровувати до-
мінантну думку. Ти можеш писати тільки тоді, коли маєш що 
сказати, і вибираєш таку форму, коли тебе можуть почути». 

Автор зачитав кілька міркувань зі своєї книги, щоб присут-
ні більше зрозуміли про що ведеться мова, як-от: «Усталене 
місце людини в Світі – се як Земля Обітована. Всі про неї зна-
ють, але ніхто не розуміє, де вона…». Або «Чим більше слів, 
тим більше підтекстів. Чим більше мовчання, тим більше не-

порозуміння»… На 102-х сторінках ви-
дання їх умістилося кілька сотень. Та 
не тільки на самому змісті книги акцен-
тувалася увага. Є.Баран розповів про 
свій шлях у літературу, бачення літе-
ратурних процесів, творчі плани тощо. 
Так, у жанрі песимістки готується до 
друку його нова книга «Шоколадна 
Україна». Неабияк гордиться письмен-
ник своїм джуринським корінням. Його 
вуйком є всесвітньо відомий тенор 
Йосип Гошуляк, родом з Палашівки. 
Джурин дав світу редактора львівської 
газети «Діло» в період німецької оку-
пації Івана Німчука, редактора «Укра-
їнського календаря» у Варшаві Костя 
Кузика, диригента і музиканта Кирила 
Цепенду, редактора газети «Букови-
на» на поч. ХХ ст. Лева Турбацького. 
Вищезазначені постаті, за винятком 
останнього, складають його родове 
коло. Звичайно, прабатьківські корені 
вплинули на життєвий вибір Є.Барана 
і формування як письменника. Вза-
галі, з його слів, Джуринська школа 

є унікальною в тому, що з її пенат вийшли три професійні 
літератори – Нестор Чир, Володимир Погорецький і власне 
автор презентації. 

Окрім «Недописаної книги…», очільник прикарпатських 
письменників привіз збірку творів В.Стефаника, воістину, з 
його слів, унікальне видання – двотомник «Тарас Франко. Ви-
бране», співавтором якого він є і яке відкриває невідому для 
широкого загалу унікальну постать сина Каменяра, та низ-
ку інших книг, які спрезентував присутньому міському голові 
В.Шматьку для районної бібліотеки. Запевнив, що ніколи не 
поїде шукати щастя за кордоном, хоча неодноразово йому 
пропонували «…я вже 55 років ходжу по Святій Землі і тут 
мені добре». Звичайно, Євген Баран – частий і бажаний гість 
у Чорткові, адже є заступником головного редактора журна-
лу «Золота Пектораль», на різного роду презентаціях, як-от 
щорічному фестивалі «СлОвія» тощо. Тож читачі районки ще 
неодноразово матимуть нагоду поспілкуватися з ним. Моде-
ратор цієї презентації – головний редактор журналу «Золота 
Пектораль» Володимир Погорецький повідав, що зустрічі з 
письменниками у подібному малому форматі, аби присутні 
«вживу» могли поспілкуватися із запрошеним гостем, й на-
далі відбуватимуться. Тож слідкуйте за анонсами і будете 
завжди в курсі літературно-мистецьких подій нашого краю.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

Дві автівки завантажили військовою формою, продуктами, пи-
санками, домашньою бужениною та ковбасками, пасками, салом 
і засобами особистої гігієни – усе це волонтери зібрали зазда-
легідь, також значну допомогу надав народний депутат України 

Микола Люшняк. Частину придбали за власні кошти. 
Після наповнення машини гостинцями рушили на пе-
редову до зони АТО. Про це розповів народний депу-
тат Олег Барна після чергової поїздки в АТО напере-
додні Великодня.

 «Разом з волонтерами ми відвідали с. Піски та с. 
Водяне Донецької області, де знаходиться мій підроз-
діл 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Зустрілися 
з хлопцями, знайомими офіцерами. Мали конструк-
тивну розмову щодо відновлення ідеологічної роботи 
та інформаційної пропаганди на підконтрольних та 
окупованих територіях. Передали великодні подарун-
ки. Ковбаски та паски нагадуватимуть їм про рідних та 
близьких», – сказав Олег Барна.

 «Вночі приїхали до наших хлопців із 44-ї Терно-
пільської артилеристської бригади. Зустрів земляків 
з Чорткова, Борщева, Заліщиків. Переночували у під-
розділі. Зранку порозмовляв із особовим складом під-
розділу – настрій бойовий. Почуття гумору говорить 
про здоровий і незламний дух воїнів. Побажали на-
шим захисникам веселих і безтурботних свят», – за-
значив народний депутат.

Прес-служба 
народного депутата України О.Барни

Світлий вівторок з Євгеном Бараном, 
або Про літературу без літературщини

Світлим вівторком завершується цикл Великодніх свят. Але для невеликого кола осіб, серед яких випало 
бути й автору цих рядків, він став світлим й у іншому відношенні: нам пощастило стати учасником 

зустрічі з відомою постаттю в сучасній українській літературі, критиком, літературознавцем, есеїстом, 
лауреатом всеукраїнських і міжнародних літературних премій, головою Івано-Франківської обласної організації 

Національної спілки письменників України, заслуженим працівником культури України, 
нашим земляком Євгеном Бараном. 

Трибуна депутата

Олег БАРНА: «Повсякчас ми повинні 
пам’ятати про тих, хто нас захищає»

Великодні подарунки для українських воїнів підготували волонтери Чортківського, Заліщицького районів 
Тернопільщини разом з народними депутатами України Олегом Барною та Миколою Люшняком. 



* * *
9 травня відправилися молебні по усіх се-

лах Колиндянської громади, як повідомив 
нам її керівник Роман Клапків. Урочисто, під 

церковними хоругвами молилися разом зі 
душпастирем біля пам’ятників полеглим у ІІ 
світовій війні в Колиндянах, Давидківцях. Не-
величкою промовою до своїх земляків звер-

нувся сільський голова Роман Клапків, в якій 
згадав воїнів усіх часів, котрі захищали нашу 
землю від загарбників і продовжують це робити, 
на жаль, і сьогодні на сході України. У громаді 
проживають три учасники бойових дій Другої сві-
тової війни – дев`яностотрирічні Дмитро Михай-
лович Довбенко (с. Чорнокінецька Воля), Леон 
Максимович Бойчук та Адам Іванович Ломацький 
(с. Давидківці). Їм кожному індивідуально вручив 

пан Клапків цінні подарунки. Тиждень до 8 травня 
– свого дня народження і Дня пам`яті та прими-
рення – не дожив учасник бойових дій із Малих 
Чорнокінців Володимир Антонович Снігур.  У сво-
єму виступі війт подякував захисникам, а також 
матерям, котрі виховали таких патріотів, та при-
вітав усіх жінок з Днем матері.

Оксана СВИСТУН

І там, і там душпастирською спільнотою 
обидвох конфесій Українських Церков від-
правлено поминальну панахиду – її очолив 
єпарх Бучацький кир Димитрій (Григорак) – за 
загиблими воїнами, жертвами війни, героями 
Небесної сотні, героями АТО. У голошеному 
до присутності (де чисельно було передов-
сім молоді) слові владика закликав пам`ятати 

всіх, хто віддав своє життя в Другій світовій ві-
йні, – рівно ж, як і тих, хто нині, на українській 
землі, веде боротьбу з ворогом. Бо він ще 
не переможений… Просив-застерігав: «Нам 

болять наші втрати, проте просімо в Господа 
дару прощення, щоби звільнитися від образ, 
від бажання помсти, від ненависті, яка не бу-
дує, а лише руйнує… Просімо мужності, щоб 
до кінця вистояти й перемогти зло». «Мир між 
людьми доброї волі!» – співали ангели, коли 
народився Ісус, – акцентував митрофорний 
протоієрей, отець-декан Михаїл Левкович. – 

А чи є та воля між нами? – за-
питував. – Нема і доброї волі, 
та й миру немає! Скільки треба 
пролити крові, щоб не було зло-
би, щоб ми навчилися цінувати 
людське життя і бачити одне в 
одному не ворога свого, а дитя 
Боже…».

Те, що є в нашому національ-
ному й державному календарі 
такий День – пам`яті та прими-
рення, поціновував у мовленому 
слові голова районної державної 
адміністрації Михайло Сташків. 
Бо це лучить, мирить представ-
ників різних гілок визвольних 
змагань, котрих і так все меншає 
й меншає поміж нас (зі слів ве-
дучої мітингу Галини Баліцької, 
нині в районі залишилось шес-
теро учасників бойових дій Дру-
гої світової війни). Здавалося, 
ось-ось втратить цей день свою 
актуальність. Аж ні – час знову 
думати про примирення, бо на 
сході України триває війна. І як 
змиритися з тим, що хтось вби-
ває наших синів, братів, чолові-
ків, батьків?!

Паралель між тими, хто боронив планету 
від «коричневої чуми», й тими, хто боронить 
Україну від «зелених чоловічків», провів вій-
ськовий комісар Чортківського ОМВК полков-

ник Леонід Підручний. Дякував ветеранам 
Другої світової за пам`ять, за внесок до ви-
ховного процесу молоді: «Це й їх заслуга, що 
маємо патріотів сьогодні!».

Прозвітувати перед власною совістю, чи 
завжди ми чинимо так, як декларуємо, за-
кликав спільноту Чортківський міський голова 
Володимир Шматько. Деталізував: чи справді 
хочемо примирення задля того, аби не було 
війни? Якщо не любимо Україну діяльно – 
не маємо права стверджувати свою любов. 
Стверджував: подвиг вояків ОУН-УПА, героїв 
Євромайдану і АТО повинен мати продовжен-
ня в боротьбі за Україну через освіту, знання, 
мирні змаги. Палким та пристрасним був ви-
ступ-спомин політв`язня сталінських таборів 

Євстахії Бабій.
«Тут навіть камінь плаче!..» – злинало 

щиро, підсилене мікрофонами й відлунене по-
ривами бентежного травневого вітру. «Слава 
героям, що поклали своє життя на жертовник 
нації!» – вторилося в унісон. Й лягали до під-
ніжжя хрестів-обелісків, на могилу загиблого 
в зоні АТО Романа Ільяшенка сповиті жовто-
блакитною барвою гірлянди слави, квіти та 
поминальні свічі. Звучало a capella «Степом, 
степом» та «Коли ви вмирали, вам дзвони не 
грали…». Солістами Олександрою Кашубою 
і Тарасом Скуржанським виспівано прони-
кливі слова: «Із мого серця мальва проросла 
і кров`ю зацвіла…» та «Ех, стрільці січовії, є 
за що помирати, є за що проливати ворогів 
наших кров…». Немов підсумком палко голо-
шених поетичних рядків злинуло оптимістично 
в міді духового оркестру «А ми тую червону 
калину підіймемо, а ми нашу славну Україну 
розвеселимо!..».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Пам`ять

І стихне бій, і вмовкне біль, і буде 
мир, і буде спокій…

Це – довільна варіація на тему прочитаних поетичних рядків та виспіваних притишено-жагуче і віддано-палко пісень. 
Вони, сповиті насамперед пам`яттю, злинули минулої п`ятниці в текстурі мітингу-реквієму з присвятою Дню пам`яті та 

скорботи і 71-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, побіля двох могил на Чортківському центральному 
цвинтарі – братської воїнів, полеглих на полях битв ІІ світової, та кургану борцям за волю України.



Відкриття туристичних сезонів стали модними 
у нас недавно, зрештою, недавно й почав роз-
виватися активно туризм як одна із галузей еко-
номіки, що вартує уваги і держави, і приватних 
структур. Отакі от масові заходи – це як базар, 
куди продавець їде зі своїм товаром (у даному 
випадку – з розробленими туристичними марш-
рутами), щоб запропонувати його споживачам 
(турфірмам чи безпосередньо туристам) для 
продажу. Потрібність, важливість таких-от пре-
зентацій для реклами, популяризації свого краю 
усвідомили вже багато районів області. Так, ак-
тивно «пропонували» туристам цікаві куточки 
своїх земель сусідні Бучач (до уваги – база від-
починку «Над Стрипою» та оздоровчий комплекс 
«Лісовий», походи до каскаду водоспадів, прогу-
лянки Бучачем Пінзеля, екскурсії у Язлівецький 

монастир), Заліщики (сплави по Дністру (про це 
згодом детальніше), пізнавальна туристсько-еко-
логічна стежка «Устечко… Червоне… Печерки»,  
маршрути привабами Національного природного 
парку «Дністровський каньйон» й ін.), Борщів (су-
сіди закликають гостей і екскурсіями по історико-
культурних та природних перлинах Борщівщини, 
й потужними фольклорно-мистецькими святами, 
на які з’їжджаються зі всієї України, – «В Борщів-
ському краї цвітуть вишиванки», свято Маланки 
в Горошовій), Теребовля (тут основний акцент 
роблять на паломницькі тури, прощі до чудотвор-
ної ікони Зарваницької Матері Божої). «Фішка» 
Кременеччини (окрім, звичайно, Кременецько-
Почаївського історико-архітектурного заповідника) 
– спортивний та екотуризм, тому й представила за-
цікавленій публіці чотири велосипедних маршрути, 
а ще на туристів-екстремалів тут чекають польоти 
на парапланах та дельтапланах, спуски на санко-
роликах єдиною в Україні санною трасою. 

Зі всіма цими набутками районів Тернопільщи-
ни (див. знімок вгорі справа) я ознайомилася 
на відкритті туристичного сезону в Збаразькому 
замку. А чим хвалилася Чортківщина? Презента-

ційного намету від рідного краю 
там не побачила. Чи нема чим 
туристів зацікавити? Є, Господь 
обдарував природними багат-
ствами, й предки підсобили – іс-
торичними й архітектурними цін-
ностями. Чим же пояснити нашу 
нелюбов до свого, рідного? 

…Чому саме цей об’єкт вибрали 
для презентації Тернопілля турис-
там? Та тому, що у нашій області 
найбільша кількість фортифікацій-
них споруд, вартих уваги, – аж 34! 
Немало у цю спільну скарбничку 
додають архітектурні пам’ятки й 
Чортківщини. Але хто про це зга-
дає, коли нам, чортківчанам, бай-
дуже? Відомий краєзнавець, автор 
багатьох книг та публікацій про 
замки й фортеці Західної Укра-
їни, «замкова принцеса» Ірина 
Пустиннікова у рейтингу пер-
спективних з точки зору туриз-
му замків серед п’яти назвала 
й Ягільницький. Та у чиїх руках 
він зараз? У приватній власності 
чернівецького підприємця, котрий 
досі не спромігся (не зважаючи 

на голосні обіцянки) не тільки відкрити цей при-
вабливий об’єкт для відвідин чи відреставрувати 
його, а хоча б підтримувати в стані, яким той був 
при купівлі. У плачевному стані Чортківський за-
мок, котрий віднедавна входить до Національно-
го заповідника «Замки Тернопілля». Кажуть, що 
цьогоріч на реконструкцію замків і палаців Терно-
пільщини із обласного бюджету скерують 10 млн. 
грн. Цікаво, скільки з них перепаде Чортківсько-
му? Але це тема іншої розмови. 

З помпезністю, на усю широчінь щирої укра-
їнської душі, святкували відкриття туристичного 
сезону на Заліщанщині. Прес-тур «Сплав Дні-
стром» організував для журналістів області від-
діл туризму Тернопільської ОДА, зокрема його 
керівник Назар Яворський та працівники Рос-

тислав Яцків, Богдан Муха. На місці збору – а 
це русло Дністра побіля с. Берем`яни Бучаць-
кого району, біля підніжжя Червоної гори – нас 
зустрічали представники комунального підпри-
ємства Заліщицької райради «Заліщицьке ту-
ристичне бюро». З казанів на вогнищі парували 
духмяний чай та вермішель по-флотськи. Чому 
таке щедре частування? Бо ось-ось журналіст-
ська братія мала відчути на своїй «шкірі», як-то 
гребти веслами на дністровській флотилії (для 
цього потрібно немало сил) – для сплаву й від-
чуття усього «смаку» та «родзинок» активного 
туризму заліщанці приготували представникам 
ЗМІ аж чотири сучасні катамарани іноземного ви-
робництва. Маршрут протяжністю 26 км водного 
шляху, оминаючи Червону гору, мальовничі кра-
євиди Дністровського каньйону, острови, знані в 
народі як Інь і Янь, закінчувався в с. Устечко За-
ліщицького району. Далі – курс на Червоногород 
(Червоногруд), що біля с. Нирків. Фотосесії на 
Джуринському водоспаді й – підбиття підсумків 
за смачною вечерею, звареною теж на відкри-
тому вогні у казанах. Смачний був куліш, скажу 
вам, але рецепт страви господиня зберегла в 

таємниці. Так, під час цієї акції ми, журналісти, 
мали змогу спостерігати турбюро в дії. Наші сусі-
ди активно рекламують свою діяльність, красоти 
землі заліщицької у ЗМІ, інтернет-ресурсах, со-
цмережах й ін. І то не намарно: того дня зустріли 
пару молодих людей з Кривого Рога, котрі роз-
повіли, що й самі займаються туризмом, а тому,  
прочитавши про одне із семи чудес України – 
Дністровський каньйон, вирішили пройти його на 
байдарці, щоб згодом рекомендувати цей марш-
рут своїм клієнтам.

Так працюють на Заліщанщині. А що у нас? 
Поговоримо про зацікавлення в розвитку цієї га-
лузі економіки у нашому районі. 

Почнемо з новоутворених громад. Як у них ви-
рішуються питання у цьому напрямку? Нещодав-
но в соцмережах промайнула інформація про те, 
що ведуться  роботи щодо відновлення туристич-
ного потенціалу печери «Угринь». Розпитала про 
це детальніше начальника гуманітарного відділу 
Заводської селищної ради Івана Стечишина. Ось 
його коментар: 

– Печера «Угринь» – туристична перлина За-
водської громади. У квітні місяці ми мали зустріч 
з питання відновлення її туристичного потенціа-
лу з жителем Угриня Іваном Фіялом,  волонтером 
аварійно-рятувального загону (м. Тернопіль), 
котрий певний час займався спелеотуризмом й 
дослідженням саме угринської печери.  На даний 
час печера закрита для відвідувачів. Найближчим 
часом планується огляд печери працівниками 
Заводської селищної ради. Пізніше будуть запро-
шені спеціалісти для огляду її на вияв можливих 
загроз для здоров’я. Якщо печера буде відпові-
дати дозволеним нормам, то тільки тоді постане 
питання про початок робіт зі створення умов для 
відвідувачів та відкриття її для екскурсій. 

Ми готові співпрацювати з усіма організаціями 
туристичного спрямування, які будуть зацікав-
лені в дослідженні, упорядкуванні й догляді цієї 
туристичної перлини, адже розуміємо, що туризм 
– це ще одна ніша для наповнення місцевого бю-
джету й створення нових робочих місць для на-
ших громадян.

Додам, що у селищі проживає немало людей, 
котрі мають відношення (безпосереднє чи до-
тичне) до туризму. Це і керівник клубу «Кристал» 
Володимир Снігур, й краєзнавець, організатор 
щорічного всеукраїнського фестивалю «Чере-
мош фест» (а також – сплавів Дністром, Сере-
том, Черемошем) Андрій Мельничук, ініціатор та 
організатор велотуризму Чортківщиною й сусід-
німи районами Олексій Гуска. Хай вибачають ті, 
кого не згадала. Але ота любов до рідної землі 
відчувається навіть у творчих роботах юних жи-
телів Заводського. Це відчули й високо оцінили 
журі Міжнародного конкурсу дитячого малюнка 
«Печери очима дітей» – учні Заводської школи 
мистецтв (вчитель – Тетяна Витягловська) За-
хар Мотюк (вікова категорія 10-12 років) та Настя 
Горбачевська (вікова категорія 7-9 років) посіли 
другі призові місця у своїх вікових категоріях.

За коментарем щодо розвитку туризму у міс-
ті обласного значення звернулася й до Чортків-
ського міського голови Володимира Шматька:

– Хочу сказати, що безпосередньо від туриз-
му місто доходу не має. Тому що у Податковому 
кодексі не прописано такої норми. Але опосеред-
ковано – так, позитив від нього є. Хоча зауважу, 
що програми розвитку міста Чорткова в туристич-
ному напрямку немає. Це наша велика помилка і 
ми це визнаємо. Чортків треба показати Україні – 
я на цьому вже давно наголошував. Але в такому 
напрямку ми ще жодних суттєвих кроків не зроби-

ли. Хоча зробили багато в іншому, щоб туриста в 
Чорткові зупинити стратегічно, на майбутнє. На 
сьогодні вже повернули у власність громади одну 
із візитівок міста – годинникову вежу. Запросили 
проектантів зі Львова, котрі за місяць обіцяють 
зробити проект реконструкції ратуші разом із 
приміщенням «Лемківщини» та м`ясним павіль-
йоном. Проект коштуватиме більше десяти ти-
сяч, а реконструкція потягне на мільйони. Тому 
спільно з громадою уже шукаємо гроші на від-
новлення ратуші. Намагаємося вирішити питан-
ня «падаючих» балконів у центральній частині 
міста. Дано доручення відділу архітектури, його 
очільник Михайло Гівчак займається програмою 
збереження архітектурних цінностей, вивчаємо 
досвід інших громад з цього питання. 

22 травня Чортків приймає байкерів та рок-
музикантів із Центральної та Західної України, 
який проводить місцевий клуб «Периферія». 
У фінансуванні культурних заходів на початку 
року ми передбачили фінансову підтримку цього 
з`їзду. Це крок до популяризації Чорткова Україні. 
Цьому сприятиме й розбудова в скорім часі про-
мислової зони у районі об’їзної зі сторони Ягіль-
ниці. 

Щодо туристичних маршрутів і промоції – цьо-
го нам не вистачає. Але я вже дав доручення 
відділу культури і туризму для встановлення біл-
бордів на околицях Чорткова, які б запрошували 
подорожуючих зупинитися саме в нашому місті.

На той час при розмові був присутній міський 
депутат Олександр Федорейко. Він доповнив 
слова міського голови порадами для підприєм-
ців:

– Наші підприємці, котрі надають послуги у 
сфері харчування, готельєри повинні зрозуміти, 
що дані дії зі сторони міської ради насамперед 
якісно відіб’ються на їхньому обороті, а тому по-
трібно й їм включатися в роботу щодо залучення 
туристів, особливо – реклами свого міста й свого 
бізнесу. Міські депутати можуть дати мудру по-
раду нашим підприємцям, але аж ніяк не викону-
вати за них їхню роботу: не ігноруйте ті ресурси, 
які займаються поширенням інформації про ваш 
бізнес. Є спеціалізовані сайти, якими керується, 
подорожуючи, більшість туристів, чортківських 
закладів там немає. А якщо так – турист не зупи-
няється тут, у нас, а прямує далі, де є належний 
сервіс. Тому нашим підприємцям треба більше 
грошей вкладати у ЗМІ, інтернет-сайти, які б їх 
рекламували. Тоді Чортків прийматиме значно 
більше гостей.

Хотілося вислухати думку щодо розвитку ту-
ризму в районі від заступника голови райдержад-
міністрації з гуманітарних питань Івана Вівата. 
Та, на жаль, він був надто зайнятий, хоча пообі-
цяв прокоментувати це згодом. 

Розмова про туристичну Чортківщину могла б 
тривати безкінечно, особливо, якщо зібрати б до-
купи зацікавлених у цьому персон. Ми у редакції 
визначили, що туризм – невичерпне джерело для 
натхнення й розвою нашого краю. Тому запрошу-
ємо до спілкування на тему «Стратегія розвитку 
туризму на Чортківщині» у форматі круглого сто-
лу в приміщенні редакції «Голосу народу» у на-
ступний вівторок, 17 травня, о 14-й год.

Оксана СВИСТУН
Фото автора

18 травня. Тривалість дня – 15.38. Схід – 5.06. Захід – 20.44.  Іменини святкують Ірина, Ігор
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Тема для роздумів

Відкриття туристичного сезону на Тернопіллі, 
або А ми на базар ходили?

Тему для роздумів пропоную вже давно в «Голосі народу» неодноразово описувану і, як для мешканців, так і для влади не менш 
корисну – розвиток туризму на Чортківщині. Минулих вихідних активно відкривали туристичний сезон на Тернопіллі у різних 
куточках області: в Заліщиках, Збаражі, Бережанах. У Збаразькому замку в неділю, 8 травня, відбулось відкриття обласного 

туристичного сезону «Мандруємо замками Тернопілля». Чи представляли наші місто та район свої туристичні здобутки там? 
Відповідь, скажу вам, невтішна.



УТ-1 
06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.05 Х/ф «Iз житiя Остапа 
Вишнi» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Орегонський 
путiвник 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.30, 21.00 Новини 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
ТСН 
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 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
06.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Все 
повернеться» 
13.30 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.20 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Я повернуся» 
16+ 
22.40 Т/с «Одну тебе 
кохаю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
10.50, 18.15 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.15 «Загубленi у часi» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Cад.Город.Квiтник» 
17.15 Д/Ф «Сiмдесятники.
Юрiй Iллєнко» 
17.45 «Iноземна для 
дiтей» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «Урок... для батькiв» 
20.00 «Легенди 
Запорiжжя» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Нотатки на глобусi» 
21.45 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
14.00 Європа 
у фокусi 
14.30 «Про нас» 
15.00 Вiкно 
в Америку 
15.20 «Справжня цiна» 
15.40, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
15.50, 18.50, 21.25, 22.30, 
01.00 Оголошення. Бюро 
знахiдок 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
16.10 Дитяча 
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19 травня. Тривалість дня – 15.40. Схід – 5.05. Захід – 20.45. 

17 травня, вівторок 18 травня, середа 19 травня, 16 травня, понеділок
УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.15, 07.20 АгроЕра 
06.55, 07.15, 08.15 Спорт 
07.35, 23.50 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.10, 18.55 Про головне 
09.45 ДебатиPRO 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Школа Мерi Поппiнс 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.15 Д/ф «Тут є життя» 
15.50 Путiвник прочанина 
16.00 Д/ф «Крим - наш!» 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15, 01.25 Новини. Свiт 
19.45 Д/ф «Крим. Курорт 
суворого режиму» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30 Марiччин кiнозал. 
Мультфiльм 
09.40, 11.00, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 3» 
14.05 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
15.00 Х/ф «Хайтарма» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.30 «Секретнi матерiали 
- 2016» 
21.00 Т/с «Вiдьма» 
22.00 «Мiняю жiнку - 11» 
00.00 Х/ф «Орел дев’ятого 
легiону» 

ІНТЕР
05.25, 11.30, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 22.40 Т/с «Одну 
тебе кохаю» 
14.20 «Судовi справи» 
16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Я повернуся» 
16+ 
01.35 Х/ф «Вперед, за 
скарбами гетьмана!» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Як це?» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
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 «Мандри Великим 
Лугом» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Дiловий ритм» 
17.45 «Iноземна для дiтей» 
18.15 «До народних 
джерел» 
18.25 «Зелений Бум» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
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 Межа правди 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Екологiчно 
чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 

«Гал-клiп» 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 Концерт камерного 
оркестру Тернопiльської 
фiлармонiї 
14.00, 01.00 Х/ф «Повiнь 
шаленої рiки» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Сад, город, квiтник» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30 В/ф «Крим. Право на 
мирнi зiбрання» 
20.00 «Соло» 
21.00 В/ф «Крим. Право на 
вiросповiдання» 
21.30 В/ф «Крим. Право 
бути українцем» 
22.40 Х/ф «Реквiєм за 
мрiєю» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 17.45 
«Володимирська, 15» 
Телесерiал 16+ 
11.15, 16.40 «Небо у вогнi» 
Телесерiал 16+ 
12.15, 13.10 Х/ф «Злива» 
16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50 День у великому 
мiстi. Прем’єра програми 
16.10 Патруль. 
Самооборона 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Х/ф «Миротворець» 16+ 
23.40 Х/ф «Каратель» 16+ 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде добре!» 
09.00 «Зiркове життя» 
09.55 «Битва екстрасенсiв 14» 
12.05 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.55, 00.30 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.00, 22.45 «МастерШеф 
Дiти - 5» 
23.25 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 18.00 Абзац! 
05.50, 07.10 Kids’ Time 
05.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
07.15 Т/с «Друзi» 
10.00, 22.00 Київ удень i 
вночi 
11.00 Т/с «Щасливi разом» 
17.00, 19.00 Хто зверху 
23.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
фiлософський камiнь» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 
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, 15.30 Х/ф «Чого 
хочуть чоловiки» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Забудь i згадай» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
06.00, 12.10 Д/п «Помста 
природи» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Десятка 
найкращих - 2009» 
10.00 Т/с «Вердикт iсторiї» 
11.10 Д/п «Десятка 
найкращих - 2» 
13.05 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.55, 01.10 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.45 Х/ф «100 000 000 до 
н.е.» (2) 
19.20 «Люстратор 7,62» 
20.20, 00.20 Т/с «Ласко» (2) 
21.20 Х/ф «Прихована 
загроза»

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.50 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
09.55 Вiкно в Америку 
10.25 Дорога до Рiо-2016 
11.00 РЕ:ФОРМА 
11.30 Вiйна i мир 
12.10 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Як це 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.05 Спогади 
15.35 Надвечiр’я. Долi 
16.35 Свiтло 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.45 Д/ф «Крим. Курорт 
суворого режиму» 
20.30 Prime time з 
Мирославою Гонгадзе 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Переселенцi 
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 Марiччин кiнозал. 
Мультфiльм 
09.40 «Мiняю жiнку - 3» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 4» 
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» 

ІНТЕР
05.25, 11.30, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 22.40 Т/с «Одну 
тебе кохаю» 
14.20 «Судовi справи» 
16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Я повернуся» 16+ 
01.35 Х/ф «Вавiлон ХХ» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Зелений Бум» 
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 «Степовики» 
17.35 «Cоцiальнi гранi» 
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 «Соло» 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Екологiчно 
чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я» 
13.00 Наталя Присiч 
«Найкращi арiї» 
14.00, 01.00 Х/ф «Мiй 
хлопець повернувся» 
17.30 «Музичнi делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 

година 
17.00 «Екологiчно чисте 
життя» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
18.00 Т/с «Панi покоївка» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Погляд зблизька» 
22.35, 04.00 Х/ф «Нiчна 
варта» (2) 
00.15 Час-Tайм 
01.05 Х/ф «Заручники 
честi» 
02.30 Хiт-парад 

ICTV
05.05 Служба розшуку 
дiтей 
05.10 М/с «Скубi-Ду» 
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня з 
Оксаною Соколовою 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К.Стогнiєм 
10.10 Без гальм! 
10.50 М i Ж 
11.10, 13.10 Дивитись 
усiм! 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50, 16.20 Х/ф 
«Шпигунськi iгри» 
16.50 Х/ф «Гнiв титанiв» 
16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Документальний 
фiльм 
21.25 Свобода слова з 
Андрiєм Куликовим 
00.10 Х/ф «Злива» 16+ 
02.05 Х/ф «Папуга, що 
говорить на iдиш» 
03.35 Стоп-10 

СТБ
02.00 УВАГА! 
ПРОФIЛАКТИКА 
12.00, 18.30 Т/с «Коли ми 
вдома» 
12.25 Х/ф «Приборкувачка 
тигрiв» 
14.20 «Битва 
екстрасенсiв» 
16.00 «Все буде добре!» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 01.10 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi 9» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Профiлактика 
12.00 Т/с «Щасливi разом» 
12.45 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Дешево i сердито 
20.15 Ревiзор 
23.25 Пристрастi за 
ревiзором 
02.00 Проект Любов 

ТРК «УКРАїНА»
05.00 Профiлактика 
05.20 Агенти 
справедливостi 
08.30, 04.05 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Т/с «Не йди» 
15.00, 19.00, 02.10 Подiї 
18.00, 04.35 Т/с «Не 
зарiкайся» 
19.45, 03.00 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Забудь i 
згадай» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Еволюцiя 
Борна» 

2+2
06.00 Профiлактика 
12.00 Т/с «Скорпiон» (2) 
13.40 «Top Gear» 
14.40 Д/п «Помста 
природи» 
18.30, 23.30 
«Спецкор» 
19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.20, 00.20 Т/с 
«Ласко» (2) 
21.20 Х/ф 
«Пiд захистом» (2) 
01.10 Т/с «Загублений 
свiт» 
02.55 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.15, 07.20 АгроЕра 
06.55, 07.15, 08.15 Спорт 
07.35, 23.50 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.15 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2016.Фiнал 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Мультфiльм 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.55 Д/ф «Iсторiя однiєї 
криївки» 
16.25 Подорожнi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 ДебатиPRO 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.40 Класики свiтової 
лiтератури 
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» 
09.20 Марiччин кiнозал. 
Мультфiльм 
09.55, 11.00, 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 «На ножах 2» 
00.00 Х/ф «Останнi лицарi» 

ІНТЕР
05.25, 11.30, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 22.40 Т/с «Одну 
тебе кохаю» 
14.20 «Судовi справи» 
16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Я повернуся» 16+ 
01.35 Х/ф «Юденкрайз, 
або Вiчне колесо» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Вони прославили 
наш край» 
14.00 «Легенди 
Запорiжжя» 
14.30 Д/Ф «Сiмдесятники.
Юрiй Iллєнко» 
15.15 «Cад. Город. 
Квiтник» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Як це?» 
17.45 «Iноземна для дiтей» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Погляд зблизька» 
08.05 «Сад, город, квiтник» 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Екологiчно 
чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 

11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 «Музичнi делiкатеси» 
12.40 «Рекламна кухня» 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Секретарка» 
17.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Проект 
Олександри» (2) 

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 17.45 
«Володимирська, 15» 
Телесерiал 16+ 
11.05, 16.40 «Небо у вогнi» 
Телесерiал 16+ 
12.05, 13.10 Х/ф «Вдруге 
не посадять» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50 День у великому 
мiстi. Прем’єра програми 
16.10 Патруль. 
Самооборона 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Х/ф «Полiцейська 
академiя» 16+ 
23.35 Х/ф «Рiддiк в 3D» 18+ 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Зiркове життя» 
09.10 «Битва екстрасенсiв 14» 
11.35 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Служба розшуку 
дiтей 
03.05 Зона ночi 
05.00, 18.00 Абзац! 
05.50, 07.10 Kids’ Time 
05.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
07.15 Т/с «Друзi» 
10.00, 22.00 Київ удень i 
вночi 
11.10 Т/с «Щасливi разом» 
16.50, 19.00, 20.00 Вiд 
пацанки до панянки 
23.00 Х/ф «Перевага». (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, 15.30 Х/ф «Коли не 
вистачає кохання» 
16.00 Т/с «Адвокат» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Забудь i згадай» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
07.35 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни» 
10.10 Т/с 
«Вердикт iсторiї» 
11.20 Т/с «Скорпiон» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями « 
13.55, 01.10 Т/с 
«Загублений свiт» 
15.45 Х/ф «Три днi на 
втечу» (2) 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.20, 00.20 Т/с 
«Ласко» (2) 
21.20 Х/ф 
«100 000 000 до н.е.» (2) 



№ 19 (8567), 13 травня 2016 року

Гороскоп 9
четвер 21 травня, субота 22 травня, неділя20 травня, п`ятниця

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.50, 07.15, 08.15 Спорт 
07.35, 23.50 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.20, 18.55 Про головне 
11.00 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
11.30 Prime time з 
Мирославою Гонгадзе 
12.00 Вересень 
13.15 Час-Ч 
13.55 Хочу бути 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.05 Театральнi сезони 
15.35 Вiра. Надiя. Любов 
16.35 Гра долi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
19.45 Д/ф «Крим. Курорт 
суворого режиму» 
20.30 План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Люструвати не 
можна залишити 
22.10 Перша студiя 
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» 
09.40, 10.55, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 4» 
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 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
05.25, 11.25, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Одну тебе 
кохаю» 
14.20 «Судовi справи» 
16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Осiнь у Нью-Йорку» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Cоцiальнi гранi» 
10.35 «Степовики» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
14.00 «Що робити?» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.40 «Iсторiя одного 
експоната» 
18.30 «Слiд» 
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 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Екологiчно 
чисте життя» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Чужа слава» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 «Погляд зблизька» 
20.40 «Слiд» 
21.30 «Сад, город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Уiкенд у Бернi 
2» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 17.45 
«Володимирська, 15» 
Телесерiал 16+ 
11.10, 16.45 «Небо у вогнi» 
Телесерiал 16+ 
12.20, 13.10 Х/ф 
«Полiцейська академiя-2. 
Їхнє перше завдання» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50 День у великому 
мiстi. Прем’єра програми 
16.10 Патруль. 
Самооборона 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.20 Х/ф «Легiонер» 16+ 

СТБ
08.00 Х/ф «З привiтом, 
Козаностра» (12+) 
09.50 Х/ф «Швидка 
допомога» (12+) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 23.15 Т/с «Коли ми вдома» 
19.55, 22.45 «Холостяк - 6» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.00 Т/с «Друзi» 
08.15, 11.00 Серця трьох 3 
10.00, 22.00 Київ удень i вночi
18.00 Абзац! 
18.50 Аферисти в мережах 
20.00 Х/ф «Iндiана Джонс: 
У пошуках втраченого 
ковчега» 
23.00 Суперiнтуїцiя 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Т/с «Адвокат» 
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, 15.25 Х/ф «Смокiнг 
по-рязанському» 
16.00 Х/ф «Готель для 
Попелюшки» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Забудь i згадай» 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Десятка 
найкращих - 2009» 
10.00 Т/с «Вердикт iсторiї» 
12.20 Д/п «Помста природи» 
13.20 «Вiдеобiмба» 
13.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.50 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.40 Х/ф «Пророцтво 
Судного дня» (2) 
19.20 Х/ф «Харлей 
Девiдсон та ковбой 
Мальборо» (2) 
21.15 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (2) 
23.20 Х/ф «Королiвство 
гладiаторiв» (3) 
01.05 Х/ф 
«З-пiд землi» (3) 

УТ-1 
06.00 У просторi буття 
06.40, 00.20 Телемагазин 
07.10 АгроЕра. Пiдсумки 
07.25 Шеф-кухар країни 
08.10 Смакота 
08.40 Золотий гусак 
09.15 Як це? 
09.50 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2016. Фiнал 
13.55 Х/ф «П’ять днiв у Римi» 
16.20 Худ.фiльм 
18.30 Чоловiчий клуб. Спорт 
19.40 Дорога до Рiо-2016 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.30 Концерт Онуки 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Свiтське життя» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 Т/с «Вiдьма» 
13.25 «Голос країни 6» 
16.45 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка 7» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Вечiрнiй квартал 
2016» 
23.15 Х/ф «Врятувати 
мiстера Бенкса» 
01.30 Т/с «Торговий центр» 

ІНТЕР
07.50, 20.00 «Подробицi» 
08.35 Х/ф «Чарiвний голос 
Джельсомiно» 
11.40 Т/с «Я повернуся» 16+ 
17.50, 20.30 Т/с «Мама 
буде проти» 
22.40 Х/ф «Бiдна Liz» 16+ 
00.30 Х/ф «Все можливо» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Ми українськi» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Абетка здоров’я» 
15.30 «Слiд» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Клара Лучко. 
Завоювати життя» 
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 «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Iталiйська 
казка» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 «Євромакс» 
10.00 «Слiдства. iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.00 «Школа домашнього 
комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Лос-
Анжелесом без карти» 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Пригоди маленького 
Мука» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30 «Музичнi делiкатеси» 
20.10 «Соло» 

21.00 Концерт Iрини 
Федишин 
22.45 Х/ф «Тихий плач» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.00 Х/ф «Легiонер» 16+ 
09.00 Lабiринт. Мiстика 
поруч 
10.55 Секретний 
фронт 
11.55 Антизомбi 
12.45 Факти. День 
13.10 Громадянська 
оборона 
14.10 Iнсайдер 
15.10 Х/ф 
«Ейс Вентура. Детектив з 
розшуку домашнiх тварин» 
16+ 
16.55 Х/ф «Ейс Вентура. 
Поклик природи» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi 
новини. 
Пiдсумки з К.Стогнiєм 
20.10 Х/ф «Джi Ай Джо. 
Атака кобри» 16+ 
22.30 Х/ф 
«Паркер» 16+ 
00.45 Х/ф 
«Будинок проклятих» 16+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 21.20, 22.55 Т/с 
«Коли ми вдома» 
13.25 «Холостяк - 6» 
16.05 «МастерШеф Дiти - 5» 
19.00 «Україна має талант! 
Дiти» 
22.25 «Україна має 
талант! Дiти». Пiдсумки 
голосування 
00.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.55 Дешево i сердито 
08.10 Ревiзор 
11.20 Пристрастi за 
ревiзором 
14.00 Вiд пацанки до 
панянки 
16.00 Х/ф «Iндiана Джонс i 
Храм долi» 
18.20 Х/ф «Iндiана Джонс i 
останнiй хрестовий похiд» 
21.00 Х/ф 
«Iндiана Джонс i 
Королiвство кришталевого 
черепа» 
23.20 Х/ф «Синевiр». (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
08.10 Т/с 
«Черговий лiкар» 
10.00 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною 
11.00, 15.20 Т/с «Забудь i 
згадай» 
16.55 Футбол. Фiнал Кубка 
України 
20.00 Т/с «Жiнки в коханнi» 
23.50 Х/ф «Чого хочуть 
чоловiки» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
10.10 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 Д/п «Помста 
природи» 
14.00 Т/с «Скорпiон» (2) 
17.10 Х/ф «Широко 
крокуючи 2: Розплата» (2) 
19.00 Х/ф 
«Мiцний горiшок - 4» (2) 
21.30 Х/ф 
«Шах i мат» (2) 
23.20 Х/ф 
«Доказ смертi» (3) 

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.40, 00.20 Телемагазин 
07.10 Крок до зiрок 
08.35 Авто перевiрено 
09.00 Путiвник прочанина 
09.20 Д/ф 
10.25 Гра долi 
11.10 Спогади 
11.45 Х/ф «Сон» 
13.40 Театральнi сезони 
14.15 Фольк-music 
15.20 Докудрама «I я таки 
жив!..» 
17.15 Чоловiчий клуб 
17.55 Т/с «Мафiоза» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
22.40 Iсторiя музики з 
Бобом Россом 
23.00 Паспортний сервiс 

1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН
 11.00, 12.10, 13.25 «Свiт 
навиворiт 6» 
14.35 «На ножах 2» 
15.50 Х/ф «Кухар на колесах» 
17.55 «Сватики» 
19.30 «ТСН-тиждень» 
21.00 «Голос країни 6» 
00.00 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
07.40, 20.00 «Подробицi» 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг» 
12.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
13.00 Т/с «Мама буде проти» 
17.00 Т/с «Тiльки не 
вiдпускай мене» 16+ 
21.30 Т/с «Тiльки не 
вiдпускай мене» 
22.30 Д/ф «Леонiд 
Каневський. Пригоди 
детектива» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.30 «Думки вголос» 
11.50 «Вона любила 
яблунь цвiт» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.30 «Народнi перлинки з 
бабусиної скриньки» 

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

14.00 «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
16.30 «Слiдства.Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 «Слiд» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Кiмната № 6» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.35 Зiрка YouTube 
10.45 Дивитись усiм! 
11.40 Без гальм 
12.20 М i Ж 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Ейс Вентура. 
Детектив з розшуку 
домашнiх тварин» 16+ 
14.45 Х/ф «Ейс Вентура. 
Поклик природи» 16+ 
16.30 Х/ф «Джi Ай Джо. 
Атака кобри» 16+ 
18.45 Факти тижня з 
Оксаною Соколовою 
20.25 Х/ф «Джi Ай Джо. 
Атака кобри-2» 16+ 
22.40 Х/ф «Захисник» 18+ 
00.30 Х/ф «Холодне свiтло 
дня» 16+ 

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

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 Х/ф «Iндiана Джонс: У 
пошуках втраченого ковчега» 
10.40 Х/ф «Iндiана Джонс i 
Храм долi» 
13.00 Х/ф «Iндiана Джонс i 
останнiй хрестовий похiд» 
15.40 Х/ф «Iндiана Джонс i 
Королiвство кришталевого 
черепа» 
18.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
кубок вогню» 
21.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
напiвкровний Принц» 
00.00 Х/ф «Перевертень» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00 Подiї 
07.50 Т/с «Жiнки в коханнi» 
11.40 Т/с «Забудь i згадай» 
16.40, 20.00 Т/с «Заради 
тебе» 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
21.20 Х/ф «Клушi» 
23.20 Х/ф «Смокiнг по-
рязанському» 

2+2
08.25 «Облом.UA» 
09.00 «Бушидо» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. Спецпроект» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 «Хоробрi серця. Саур 
Могила» 
16.50 Х/ф «Мiцний горiшок - 4» (2) 
19.15 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (2) 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.00 Х/ф «Королiвство 
гладiаторiв» (3) 
00.45 Х/ф 
«Доказ смертi» (3) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Стриманий підхід, проду-

мані кроки дозволять вам по-
збутися багажу непотрібних 
і нав’язливих проблем. На 
роботі необхідно вибрати пра-
вильну стратегію у відносинах 
з начальством, що виявиться 
заставою вашої успішності. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Може виникнути відчуття 

напруженості, але воно по-

ступово почне зникати. Нама-
гайтеся бути наполегливим і 
вимогливим, відстоюйте свою 
точку зору, але не провокуйте 
конфліктних ситуацій. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ви зможете домогтися 

відчутного результату в 
тому, у що вкладалося так 
багато сил, і в що ви так ві-
рили. Сприятливий період 
для найрішучіших дій. 

РАК (22.06-23.07)
Багато проблем, які вас 

турбували, підуть. Небажа-
но починати щось нове, але 
якщо ситуація розпорядить-
ся по-своєму, то особливу 
увагу приділяйте фінансо-
вій стороні справи. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ваші бажання та реальні дії 

можуть зараз прийти в деякий 
дисонанс. Вам може здатися, 

що оточуючі люди вас про-
сто використовують, нічого не 
даючи натомість. Прийдеться 
втихомирити самолюбство і 
шукати радості в малому.

ДІВА (24.08-23.09)
Будуть сприятливі контакти 

з керівництвом, так що цікаві 
для вас питання вирішаться 
легко і швидко, причому у ва-
ших інтересах. Насолоджуй-
теся повноцінним життям. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам треба встигнути на 

роботі зробити чимало. Вам 
буде необхідно мобілізува-
ти всі свої сили і можливості 
для рішучого ривка. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Всі ваші плани та бажан-

ня здійсняться. Вам необ-
хідно виявити ініціативу, і 
тоді можна розраховувати 
на прибуток. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам доведеться балан-

сувати між численними 
справами і подіями. Важ-
ливо при цьому не упустити 
свій авторитет. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На вас очікують досить 

цікаві події. Зберігайте чес-
ність у відносинах і словах, 
і тоді ніякі чутки не зможуть 
нашкодити вам. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Знайомства послужать вам 

гарну службу згодом, коли ви 
вже забудете, при яких обста-
винах вони відбулися.

РИБИ (20.02-20.03)
Якщо у вас є цікаві ідеї та 

нові думки, то вони повинні 
виявитися затребуваними 
і життєздатними. Зумійте 
грамотно викласти їх перед 
начальством. 

20.00 «Слiдства. Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
22.35 Х/ф «Уiкенд у Бернi» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 17.45 
«Володимирська, 15» 
Телесерiал 16+ 
11.15, 16.40 «Небо у вогнi» 
Телесерiал 16+ 
12.15, 13.10 Х/ф 
«Полiцейська академiя» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50 День у великому 
мiстi. Прем’єра програми 
16.10 Патруль. 
Самооборона 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Х/ф «Полiцейська 
академiя-2. Їхнє перше 
завдання» 16+ 
23.15 Х/ф «Миротворець» 16+ 

СТБ
06.35, 16.00 «Все буде добре!» 
08.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
11.40 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.05, 18.00 Абзац! 
05.55, 07.10 Kids’ Time 
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
07.15 Т/с «Друзi» 
10.00, 22.00 Київ удень i вночi 
11.00 Т/с «Не родись 
вродлива» 
19.00, 20.30 Суперiнтуїцiя 
23.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
в’язень Азкабана» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.45 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 Х/ф «Клушi» 
16.00 Т/с «Адвокат» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Забудь i згадай» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» 

2+2
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Десятка 
найкращих - 2009» 
10.00 Т/с 
«Вердикт iсторiї» 
11.10 Д/п «Десятка 
найкращих - 2» 
12.10 Д/п «Помста 
природи» 
13.20 «Вiдеобiмба» 
14.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями « 
14.55, 01.10 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.45 Х/ф «Прихована 
загроза» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20, 00.20 Т/с 
«Ласко» (2) 
21.20 Х/ф «Харлей 
Девiдсон та ковбой 
Мальборо» (2) 
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Знай наших! Варто знати

Фіскальна служба інформує

– Володимире Дмитровичу, чи врахо-
вуватимуться пільги при призначенні 
субсидій?

– Право пільговика на отримання пільг ви-
значатиметься на 12 місяців (раніше – на 6 
місяців). Проте громадянам, які мають піль-
ги на оплату житлово-комунальних послуг і 
звертаються за субсидією, пільги на період 
отримання субсидії не нараховуватимуться.

– Як здійснюється оплата послуг, по-
чинаючи з 1 травня цього року?

– Одержувачі субсидій зобов’язані щомі-
сячно сплачувати вартість фактично спожитої 
послуги з урахуванням розміру призначеної 
субсидії. Невикористана домогосподарством 
внаслідок економії споживання сума субсидії 
зараховується як оплата послуг (у тому чис-
лі обов’язкової частки платежу) на наступні 
розрахункові періоди. Проте відповідно до 
змін до Положення, які набрали чинності 
30 квітня цього року, невикористані за опа-
лювальний сезон суми субсидії на індивіду-
альне опалення залишаться на особовому 
рахунку споживача лише частково – щодо 
природного газу в еквіваленті вартості 100 
куб. м. Решту невикористані субсидії після 
закінчення опалювального сезону Кабмін 
зобов’язав постачальників послуг поверта-
ти до державного бюджету на підставі акту, 
який складається разом із УСЗН.

– Як буде обраховуватись сукупний до-
хід при призначенні житлових субсидій?

– Якщо субсидія на оплату житлово-кому-
нальних послуг призначається у I кварталі 
року, середньомісячний сукупний дохід ви-
значається за перші три квартали попере-
днього року, в інших випадках – за попере-
дній календарний рік.

Також вищезгаданою постановою передба-
чені й такі зміни: щодо визначення сукупного 
доходу для пільговиків – враховуватиметься 
допомога по безробіттю та інші виплати, що 
здійснюються фондами соціального страху-
вання; щодо підвищення сукупного доходу 
при призначенні субсидій стосуються безро-
бітних, студентів і працездатних осіб із дохо-
дами нижчими за прожитковий мінімум. При 
цьому вирішено не враховувати до сукупного 
доходу державну соціальну допомогу на ді-
тей-сиріт, а також допомогу внутрішньо пере-

міщеним особам.
Для працездатних осіб (окрім тих, які на-

вчаються за денною формою навчання у за-
гальноосвітніх, професійно-технічних, вищих 
навчальних закладах і проживають разом із 
батьками чи іншими членами родини; осіб, 
призваних на строкову військову службу), се-
редньомісячний дохід яких протягом періоду, 
за який визначається сукупний дохід, мен-
ший від прожиткового мінімуму, встановлено-
го для працездатних осіб на такий період, у 
розрахунок субсидії за кожний місяць зазна-
ченого періоду включається місячний дохід 
на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездатних осіб у від-
повідному періоді.

Дитячим будинкам сімейного типу субси-
дія призначатиметься за рішенням комісії 
з урахуванням кількості дітей, які фактично 
проживають у будинку (діти можуть бути  не 
зареєстровані).

Мінсоцполітики, Мінінфраструктури та 
«Укрпошта» мають забезпечити доставку по-
відомлень про призначення субсидії.

– Якими будуть соціальні норми спо-
живання?

– Зміни, які передбачені постановою КМУ, 
вказаною вище, стосуються усіх норм і коефі-
цієнтів для індивідуального опалення газом, 
які застосовуються при призначенні пільг та 
субсидій. Зокрема: зменшено соціальні нор-
ми споживання газу на приготування їжі та 
підігрів води – нові норми встановлені такі 
самі, як для оплати спожитого газу спожива-
чами без лічильників; зменшено соціальний 
норматив (норму використання природного 
газу) для індивідуального опалення з 7 до 5,5 
куб. м на 1 кв. м опалюваної площі на місяць 
(в опалювальний період).

Переглянуто й коригуючі коефіцієнти для 
опалення – для споживачів багатоповерхівок 
(5 і більше поверхів) встановлено такі самі 
коефіцієнти, як для 3-4-поверхових будівель. 
Для мешканців 1-4-поверхових будинків кое-
фіцієнти не змінились.

Для уточнення та за більш детальною ін-
формацією звертайтесь в управління соці-
ального захисту населення РДА за адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 34.

Наш кор.

Зміни у механізмі 
призначення субсидій

Урядом удосконалено порядок надання пільг і субсидій на оплату житлово-
комунальних послуг із метою підвищення їх ефективності. Зокрема, Постановою 
КМУ від 27 квітня ц. р. за № 319, яка набрала чинності 30 квітня поточного року, 

передбачено низку змін щодо призначення та надання субсидій, а також щодо 
визначення сукупного доходу при наданні пільг. Про зміни у механізмі призначення 
субсидій – у невеличкому інтерв’ю з начальником управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації В.Д.ЦВЄТКОВИМ.

Суб’єкти господарювання усіх форм влас-
ності, які одержали ліцензії на право роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими 
виробами, будуть подавати звіти № 1-РА «Звіт 
про обсяги придбання та реалізації алкогольних 
напоїв у роздрібній мережі» та № 1-РТ «Звіт про 
обсяги придбання та реалізації тютюнових виро-
бів у роздрібній мережі» до органів ДФС за осно-
вним місцем обліку суб’єкта господарювання до 
10 числа місяця, що настає за звітним. Перший 
звітний місяць – квітень 2016 року. 

У разі неподання чи несвоєчасного подання 
звіту або подання звіту з недостовірними відо-
мостями відповідно до ст. 17 Закону України 
«Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алко-
гольних напоїв і тютюнових виробів» від 19 грудня 
1995 р. за № 481/95-ВР до суб’єктів господарю-
вання будуть застосовуватись фінансові санкції у 
вигляді штрафів у розмірі 17000 гривень.

Сектор організації роботи 
Чортківської ОДПІ   

Увага! Новації в акцизному податку
Чортківська ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області доводить до відома та 

використання в роботі Наказ Міністерства фінансів України від 11 лютого ц. р. 
за № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

25 років тому було створено танцювальний 
ансамбль з такою ніжною весняною назвою – 
«Пролісок». Упродовж чвертьвікового тривання 
свого існування колектив об`єднав сотні юних 
талантів, ціле покоління молоді, яке за покли-
ком серця й душі дарувало своє мистецтво гля-
дачам. Скільки надій, сподівань, душі вклала п. 
Оксана в перших учасників колективу!

В історію «Проліска» золотими літерами впи-
сано славні перемоги, а їх було чимало: фес-
тиваль «Повір у себе» (1995 р.), «Таланти твої, 
Україно», «Калина червона» (2014 р. ), «Козаць-
ка родина» (2015 р.), виступ у місті-побратимі 
Лежайську (2014 р).

На ювілейну зустріч «Проліску – 25» завіта-
ли танцювальні колективи «Гармонія» (керівник 
Н.Чертова), «Елегія» (кер. Л.Федічкіна), зразко-
вий танцювальний колектив «Яблунька» (кер. 
Наталія і Володимир Гудови), колишні учасники, 
які в 1996 році захистили звання зразкового тан-
цювального колективу.

Щирі посмішки та сльози щастя бриніли на 
очах багатьох, хто прийшов привітати «Пролі-
сок» з прекрасним ювілеєм. Вітання, теплі сло-
ва вдячності від випускників та батьків лилися 
рясним потоком. Гості побажали всім учасникам 

і керівнику міцного здоров`я, добробуту, успіхів, 
подальших звершень на благо розквіту україн-
ської культури та піднесення її міжнародного 
престижу.

До вітального слова була запрошена дирек-
тор школи Марія Маньовська, яка тепло, ніжно, 
по-материнськи звернулася до ювілярів і дода-
ла, що колектив «Пролісок» є візитівкою Чорт-
ківської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5. За успіхи в роз-
витку танцювально мистецтва і з нагоди 25-ліття 
керівника Оксану Гуменюк нагороджено Грамо-
тами школи та управління освіти Чортківської 
міської ради. У ритмі танцю швидко пролинув 
час концерту. По закінченні глядачі аплодували 
стоячи, а сюрпризом від батьків для діток став 
величезний торт, що вразив всіх присутніх.

Бажаємо колективу «Проліска» творчої удачі 
та нових перемог. Ми щиро його любимо та ціну-
ємо, адже всі – від малого до великого – з хви-
люванням і захопленням переживають кожен 
танець, кожну неповторну історію, яку творчий 
керівник і талановиті діточки вміло переказують 
за допомогою танцювальних рухів на сцені.

Батьківський комітет танцювального 
колективу «Пролісок»

Срібнолистя «Проліска»
Минулої п`ятниці у Чортківській ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 відбулась 

важлива подія – ювілей творчої діяльності танцювального колективу 
«Пролісок» (керівник Оксана Гуменюк).

Вкрай невдало розпочав свій виступ у першо-
сті області ФСК «Чортків», двічі поступившись на 
виїзді з розгромними рахунками 1:4 заліщиць-
кому «Дністру» і 0:5 – минулорічному чемпіону 
теребовлянській «Ниві». Можливо, найближчої 
неділі, 22 травня, в черговому турі, де нашій ко-
манді у домашній зустрічі протистоятиме менш 
амбітний підволочиський «Збруч», наші хлопці 
зможуть покласти до своєї скарбнички перші за-
лікові очки. Початок матчу – на центральному 
міському стадіоні о 16-й год. 

*    *    *
На Провідну неділю стартувала відкрита 

районна першість з футболу. Її структура за-
лишилася незмінною. Турнір відбудеться у 
два кола. Перша група, де зголосилося брати 
участь 12 команд, більш міцніших у фінансово-
му плані і впевнених у власних силах, визнача-
тиме свого чемпіона. І Друга група, поділена на 
дві зони за територіальним принципом – «А» і 
«Б», теж визначатиме переможця. Ось як за-
кінчилися матчі стартового туру.

Перша група

Колиндяни – Улашківці – 3:1; «Калічівка» 
Чортків – Нагірянка – 1:0; Косів – Гадинківці – 
0:2; Гор. Вигнанка – Бичківці – 4:1; Звиняч – За-
водстке – 1:4; Ягільниця – Угринь – 3:1.

Друга група

Зона «А». Палашівка – Базар – 0:0; Полівці – 
Сосулівка – 5:0; Скородинці – Ридодуби – 1:2; 
Милівці – Біла – 2:3; Джурин – Росохач – 0:2; 
Білобожниця – Ромашівка – 2:4.

Зона «Б». Пробіжна – Давидківці – 3:5; Тов-
стеньке – Залісся – 11:1; В.Чорнокінці – «Мак-
симум» Чортків – 8:0; М.Чорнокінці – Шмань-
ківці – 2:4. 

Через задіяння гравців багатьох команд в 
обласному турнірі матчі наступного туру буде 
зіграно у резервний день – 19 травня.

Футбол

Потішили чужих уболівальників

Чортківський об’єднаний міський вій-
ськовий комісаріат проводить прийом 
громадян України віком від 18 до 60 років, 
які виявили бажання проходити військову 
службу за контрактом.

Згідно із законом на військову службу за 
контрактом приймаються громадяни України: 
придатні за станом здоров’я; відповідають 
встановленим вимогам проходження військо-
вої служби. Перший контракт укладається на 
3 (три) роки.

Держава гарантує:
– стабільне грошове утримання – від 7000 

грн.;
– безкоштовне медичне обслуговування;
– виплату грошової компенсації за піднайом 

житлового приміщення;
– пільги при вступі у вищі навчальні заклади 

України;
– соціальний та правовий захист військо-

вослужбовців та членів їх сімей згідно з чин-
ним законодавством України.

Із 10 травня ц. р. з військового комісаріату 
безпосередньо до військових частин для укла-
дання контрактів направляються:

– військовозобов’язані, які були звільнені з 
військової служби (мають досвід проходження 
військової служби, участі в АТО);

– кандидати з відповідною освітою і спе-
ціальною підготовкою, які відібрані для про-
ходження служби на посадах медичної, ве-
теринарної, фінансової служб (бухгалтер, 
бухгалтері І та ІІ категорій, провідний бухгал-
тер), нетаємного діловодства (діловод, відпо-
відальний виконавець), фізичної підготовки і 

спорту, музичного мистецтва;
– кандидати з відповідною освітою і спеці-

альною підготовкою, які відібрані для прохо-
дження служби на посадах з ремонту та обслу-
говування ракетно-артилерійського озброєння, 
автомобільної, бронетанкової техніки, ракет і 
боєприпасів військових частин, підпорядкова-
них Озброєнню ЗС України.

Звертатись за адресою: м. Чортків, вул. Шев-
ченка, 40. Тел. 2-14-64.

* * *
Відповідно до Закону України «Про військо-

вий обов’язок і військову службу», Указу Пре-
зидента України від 29 березня 2016 року за 
№ 122/2016 «Про строки звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, строки 
проведення чергових призовів, чергові призови 
громадян України на строкову військову служ-
бу та звільнення в запас військовослужбовців 
у 2016 році», в період з 5 травня по 30 червня 
ц. р. на території м. Чорткова та Чортківського 
району буде проведено черговий призов гро-
мадян України на строкову військову службу. 
Відправці у військові частини підлягають при-
датні за станом здоров`я до військової служби 
в мирний час громадяни України чоловічої ста-
ті, яким до дня відправлення у військові части-
ни виповнилося 20 років, та старші особи, які 
не досягли 27-річного віку і не мають права на 
звільнення або відстрочку від призову на стро-
кову військову службу.

Леонід ПІДРУЧНИЙ, 
військовий комісар Чортківського 

об’єднаного міського військового комісаріату

Армія

Військова служба за контрактом у Збройних 
силах України та інших військових формуваннях
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РЕМ попереджує

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

земельні ділянки

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

або обміняю 1-кімнатну квартиру в цен-
трі міста на 1-му поверсі. Загальна площа – 30 
кв. м. Може бути використана під комерцію. 
Розгляну різні варіанти.

Тел.: 067-682-71-82, 099-501-32-29.

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.

терміново власний будинок  по вул. Шо-
пена, два поверхи, гараж, сарай, криниця, 
септик. 

Тел.: 097-812-64-45, 096-793-71-71.

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.

будинок

квартири

приватизована земельна ділянка (під за-
будову) по вул. Золотарка, 48, площею 0,14 га. 
Ціна договірна. Терміново. 

Тел. 066-990-16-27.

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

13 травня минає рік, 
як невблаганна смерть забрала 

серце дорогої нам людини – 
люблячого чоловіка, батька і дідуся 

ДАНИЛИШИНА Михайла Григоровича.
Не заросте ніколи та стежина, що про-

вела 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 – дружина Галина, 
донька Наталя, зять Андрій, 

внук Михайло, внучка Андріана, 
донька Марія, зять Андрій, 

донька Іванна, 
свати Андрійчуки, 

свати Матвієшини і вся родина.

2-кімнатна квартира в центрі міста, вул. Ри-
нок, 13. Є 2 балкони, без ремонту. Є вода, газ, 
без індивідуального опалення. Може продавати-
ся в комерційних цілях. Детальна інформація за 
телефоном. Тел. 068-594-03-75 (Володя).

приватизована земельна ділянка 0,06 га 
без забудов у районі Бердо (недалеко від ста-
рої кінцевої автобусної зупинки).

Тел. 097-768-58-48.

військовий квиток серії СО за № 157961, ви-
даний 26 жовтня 2005 р. Чортківським РВК на 
ім`я: ВЛАСЮК Сергій Ігорович.

військовий квиток серії НК за № 5941215, ви-
даний 25 червня 1992 р. Чортківським РВК на 
ім`я: ЖЕКАЛЯК Юрій Іванович.

Зажурена освітянська родина 
Чортківщини 

з глибоким сумом повідомляє, 
що 4 травня цього року 

пішла з життя добра, чуйна, 
життєрадісна людина 

КАШИК Любов Мирославівна, 
директор Горішньовигнанського 

навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад 

І – ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад».
Народилася Любов 

Мирославівна 23 ве-
ресня 1951 року в м. 
Чорткові. У 1982 році 
закінчила Чернівецький 
університет, де отрима-
ла диплом філолога.

Освітянка, яка біль-
ше 40 років сіяла в 
серцях дітей розум-
не, добре, вічне. Вона 
влилася у педагогічний 
колектив Горішньовиг-

нанської школи у 1985 році вчителем україн-
ської мови, потім працювала завучем, а з 2004 
року – директором школи.

Все, чого досягла вона у своєму житті – це 
завдяки праці, постійному самовдосконален-
ню, життєвому оптимізму. Добрий, вимогливий, 
справедливий керівник, виховала не одне по-
коління учнів. Користувалася повагою серед 
вчителів, батьків, учнів та жителів села. 

Жила Україною, українською справою, успі-
хами рідного району, села, церкви, школи… 
Це допомагало їй долати усі перешкоди, пра-
цювати для блага людей. Багато років Любов 
Мирославівна була депутатом Горішньовиг-
нанської сільської ради. Жила, даруючи свою 
любов, радість рідним та близьким, які її ото-
чували.

Передчасна смерть Любові Мирославівни – 
непоправна втрата для її рідних, близьких, дру-
зів, колег, усієї освітянської родини.

Вічна пам’ять хорошій людині!
Хай земля, яку вона так палко любила, буде 

їй пухом!

Територією Чортківського району проходить 
значна кількість лінії електропередач, які мають 
як місцеве, так і державне значення. Розміщено 
багато трансформаторних підстанцій та розпо-
дільчих пунктів.

З метою забезпечення збереження вказаних 
електричних мереж, створення належних умов їх 
експлуатації та запобігання нещасним випадкам 
від впливу електричного струму необхідно дотри-
муватись Правил охорони електричних мереж, за-
тверджених Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 4 березня 1997 року за № 209.

Для створення нормальних умов експлуатації 
електромереж, забезпечення її збереження та 
дотримання вимог техніки безпеки встановлю-
ються охоронні зони вздовж повітряних ліній при 
напрузі:

– до 1 кіловольта – 2 метри від крайніх про-
водів;

– до 20 кіловольт – 10 метрів від крайніх про-
водів;

– від огорожі трансформаторних підстанцій та 
розподільчих пунктів – З метри.

Забороняється в охоронних зонах повітряних 
і кабельних ліній електропередач, трансформа-
торних підстанцій, розподільчих пунктів викону-
вати будь-які дії, що можуть порушити нормаль-
ну роботу електричних мереж, спричинити їх 
пошкодження або нещасні випадки, а саме:

– перебувати стороннім особам на території і  
в приміщеннях підстанцій та розподільчих пунк-
тів, відчиняти двері і люки, здійснювати само-
вільне переключення електричних апаратів та 
підключення до електричних мереж;

– будувати будинки, у тому числі й дачні;

– підніматися на опори ПЛ, електрообладнан-
ня трансформаторних підстанцій і розподільчих 
пунктів, демонтувати їх елементи;

– саджати дерева та інші багаторічні наса-
дження;

– виконувати земляні роботи;
– влаштовувати спортивні майданчики для 

ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського 
транспорту, проводити будь-які заходи, пов’язані 
з великим скупченням людей, не зайнятих вико-
нанням дозволених у встановленому порядку 
робіт;

– проїжджати в охоронних зонах повітряних 
ліній електропередач машинам і механізмам за-
гальною висотою від поверхні дороги понад 4,5 
метра, з вантажем або без нього.

Роботи в охоронних зонах електромереж мо-
жуть виконуватися тільки за письмовими дозво-
лами енергопідприємства.

Електромережі є об’єктами підвищеної не-
безпеки, особливо під час стихійних явищ, коли 
зростає ймовірність їх пошкодження.

Дотримуйтесь правил безпеки! Не підходьте 
до обірваних дротів ближче, ніж за 8 метрів, не 
наближайтесь до струмопровідних частин – це 
загроза ураження електричним струмом!

У випадках пошкодження електромереж не-
гайно сповіщайте про це енергопідприємство за 
телефонами: 2-61-88, 2-61-90, організуйте охо-
рону небезпечного місця до прибуття бригади 
РЕМ.

Невиконання правил охорони електромереж 
і безпеки поводження з ними призводять до 
травм та більш трагічних наслідків.

Адміністрація Чортківського РЕМ

Відділ культури, туризму, 
національностей та релігій Чортківської 

районної державної адміністрації 
оголошує конкурс на посаду 

директора Чортківської комунальної 
централізованої бібліотечної системи.
До участі в конкурсі допускаються особи, які 

мають вищу освіту, бібліотечний стаж роботи 
у сфері культури не менше трьох років, воло-
діють державною мовою та здатні за своїми 
діловими та моральними якостями, освітнім і 
професійним рівнем виконувати відповідні по-
садові обов’язки.

Термін подання документів – впродовж 1 (од-
ного) місяця від дня публікації.

Довідкова інформація за телефонами: 
(03552) 2-16-05, 2-13-98.

Відділ освіти Чортківської рай-
держадміністрації, централізована 
бухгалтерія, РМК, МНВК, директори 
шкіл висловлюють глибокі співчуття 

заступнику директора з навчально-вихов-
ної роботи МНВК Ользі Петрівні Миронюк 
з приводу смерті її матері. Розділяємо 
гіркоту, біль і смуток важкої непоправної 
втрати. Хай світлою і незабутньою буде 
пам’ять про рідну людину.

Обірвана струна
Як швидко свічка догоріла – 

а їй ще було не пора…
Душа, як голуб, відлетіла 

у світлі Божі небеса
БІЛІНСЬКОГО Володимира 

Степановича –
люблячого сина, вірного друга, щирої 

та щедрої людини.

16 травня цього 
року йому виповни-
лося б 50. Але світ 
жорстокий. Смерть 
безжальна, нищів-
на, непомірно болю-
ча, вирвала з життя 
Володю в тридцять 
один, забрала мою 
єдину надію, під-
тримку. 

Так боляче,  
                                   як раптом і на злеті…
Так боляче, коли навік нема.
А вічний холод прагне й згадку стерти…
Та лиш теплом минулого душа моя жива.
Хоча весна за вікном шаленіє, та мені 

немає до того діла. Хоч як би сонечко не 
світило, хоч як би не гріло, та на серці мо-
єму втома та відчай. Важко, як же важко 
наразі стримати сльози. Хіба можна про-
сто взяти та викреслити зі свого життя 
тяжкі думи та неприємні, жахливі спогади? 
Певно, що ні. Довгі роки я намагалася це 
зробити. Довгі роки я шукала спокою та 
світлої надії, але… 

Моєї милої кровиночки нема серед жи-
вих уже 19 років. І сьогодні, у переддень 
твого золотого ювілею (котрий міг би бути, 
якщо б невблаганна доля не розпорядила-
ся по-іншому) мене не покидають думки 
про тебе, Володю. Згадую твої очі, твою 
посмішку, запах твоєї шкіри, дотик ніжних 
рук та глибину твого погляду. Ти повстаєш 
у моїй уяві далекою зірочкою, маленькою 
та невинною, чистою, як і душа твоя. 

Кровинко моя! Персиковий цвіте! 
Ти не чуєш мене. Ти не бачиш мене. 
Коли часом тебе я у сні зустрічаю 
І коли твоя постать востаннє мигне, 
Розривається серце з відчаю.
Тільки віра в Бога допомагає ні, не за-

бути, лише якось продовжувати жити після 
того, що сталося. Зрештою, втішаю себе, 
що смерть лише починається на землі, 
але продовженням має Вічність. Цього 
вчить нас воскреслий Христос, котрий 
«смертю смерть подолав і нам життя вічне 
дарував». Тому молюсь і прошу повсякчас 
у Господа: «Спочилому Царства Твого спо-
доби, Щедрий, єдиний безсмертний!». 

Вічний спокій твоїй душі, синочку, у Цар-
стві небеснім. 

У вічній скорботі – 
мама Любов Володимирівна.

Відділ освіти Чортківської райдер-
жадміністрації, РМК, централізована 
бухгалтерія, директори шкіл вислов-
люють щирі співчуття методисту з 

української мови та зарубіжної літера-
тури Світлані Іванівні Махно з приводу 
смерті її бабусі. Розділяємо гіркоту, біль 
і смуток важкої непоправної втрати.

Про здачу 
в оренду приміщень

Орендодавець: Чортківська центральна ко-
мунальна районна лікарня (48500, Тернопіль-
ська обл., м. Чортків, вул. Д.Пігута, 31,Б).

Об’єкт оренди: частина приміщення поліклі-
нічного відділення, де основна площа 2 кв. м 
та доля площ спільного користування 1 кв. м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою 
майна – 9212 грн. без ПДВ.

Адреса об’єкта: м. Чортків, вул. Й.Сліпого, 
буд. 1, поверх перший.

Напрям використання майна: під банкомат.
Стартовий розмір місячної орендної плати: 

307,07 грн. без ПДВ.
Термін, на який буде укладатись договір 

оренди, – 2 роки 11 місяців.

Дата, час і місце проведення можливого 
конкурсу: 30 травня ц. р. о 15-й год.; м. Чортків, 
вул. Й.Сліпого, 1, каб. головного бухгалтера.

Кінцевий термін прийняття заявок: 27 трав-
ня ц. р. о 15-й год.; (місце – м. Чортків, вул. 
Й.Сліпого, 1, каб. головного бухгалтера). 
Умова – при наявності 2-х і більше заявок на 
об’єкт оренди буде проведено конкурс.

Умови можливого конкурсу: за найвищою 
ціною орендної плати та переможець від-
шкодовує вартість незалежної оцінки майна 
та оголошень в газеті (детальніше на сайті 
http://hospital.worldmags.net в розділі «орга-
нізаційні заходи»).

Довідки за тел. 2-37-62, 2-37-43 (про пере-
лік документів заявників (або дивись на сайті).

Оголошення

Вважати недійсними:

Пом`янімо
13 травня минає дев`ять днів,

 як відійшла у засвіт 
дорога нам людина

КАШИК Любов Мирославівна.
Вже не світяться щастям 
                 привітно усміхнені очі,
І від болю дощами ридають
                          Святі Небеса.
І принишкли всі трави, 
              і плачуть перлинами роси,
І померкла навіки душі осяйної краса...
Так багато ще мріялось 
             доброго в світі зробити,
Але все обірвалось
                    і туга полонить наші серця.
Згадайте усі, хто знав Любов Миросла-

вівну, добрим словом, і нехай вознесеться 
щира молитва за Царство Небесне для 
душі покійної.

З глибоким сумом – 
рідні, сім`я Оводів.

Пошкодження ліній електропередач 
загрожує твоєму життю!



Про що шепочуть явори?..
Ось такий пам`ятник – поруйнований хрест застиг німотно поміж згуртова-

них у коло яворів, обораний навколо в звиняцькому полі. Він добре прогля-
дається з гостинця, що простує від Білого Потока власне до Звиняча. «Дуже 
проблематично сказати, що то за хрест, – коментує директор тамтешнього 
ПАП «Дзвін» Василь Градовий. – То москалі, як були, його добряче нищили. 
Але не вистачило їх зусиль до кінця, щоби розбити, так у полі й залишили. Не 
знайшлося й таких «спадкоємців» поміж селян, щоби докінчили ту справу…». 
Хрест, за всіма ознаками, як доповнює господар місцевого агропідприємства, 
козацький. Мовляв, була колись «мода» ставити хрести на власному полі. 
Схожих в полях наших багато. Тож п. Градовий має намір, аби позаписува-
ти ось такі розрізнені історії-бувальщини, усистематизувати їх для життєпису 
села.

Хоча і не в місті Лева
Зізнайтеся: ніколи не замислювались, скільки 

памя`тників левам у Львові? Надто багато – понад 4 
тисячі! Й ця ознака входить до переліку десяти речей, 
котрі ніяк не можна пропустити в столиці Західної Укра-
їни. А ось в с. Антонів леви теж є, до того ж, нічим не 
гірші за львівські. Помилуйтесь – самі переконаєтесь. 
Ось так собі сумирно й водночас справді по-царськи си-
дять на огорожі однієї з ошатних селянських садиб та 
зорять за обрій, символізуючи стійкість та силу, велич і 
…сонячну енергію!

Тіні незабутих предків
Схоже вже було озаглавлено торішню публіка-

цію в районці про ідеально доглянутий новітній 
цвинтар у с. Свидова. Однак і старий, що в центрі 
села, свидівчанами не забутий. Ось тому перекон-
ливий доказ: всі старі хрести дбайливо вибілені, 
а буйнотрав`я на місцях поховань, котрі під дією 
часу зрівнялися з землею, ретельно викошено та 
оброблено гербіцидами. Власне за цим заняттям 
ми й застали кількох представників свидівського 
чоловіцтва позаминулої середи, одразу по Велико-
дню, навідавши тамтешні краї.

А липі тій вже понад сто
Її розкішна крона обіймає собою цілу галяви-

ну. Хто ховався під тією ошатною «парасолею» 
впродовж цілого століття – нині відповісти важко, 
хіба що лиш намислити. Бо, за словами голов-
ного лікаря протитуберкульозного диспансеру в 
с. Калинівщина Михайла Черкасова, прилеглий 
до лікувального закладу сад, за переказами, – 
то колишній парк панського маєтку. Точного віку 
липи наразі ніхто не знає – кажуть, людей, котрі 
могли б означити його, просто вже немає на світі. 
А може, ви, шановні краяни, колись десь щось та 
й чули про той сад із вуст патріархів свого роду? 
Розкажіть.

Заболотівчанський «почерк»
Ось таку фосу – рівненьку, мов стріла, ми уздріли в с. За-

болотівка, на вулиці, що спинається собі догори, виводячи 
на гостинець в напрямку сусідніх Милівців та Капустинців. 
Прямісінько навпроти – торгово-відпочинковий комплекс 
від ПАП «Березина», побіля котрого теж така фоса, проте 
вже дбайливо, по-господарськи «вбрана» в бетон, з пере-
ходами-містками. Такий дренаж для стічних вод тут, скоріш 
за все, абсолютно виправданий. І це неодмінно підтвердять 
всі, кому доводилось натужно виборсуватись авто дого-

ри нівеченою стоками дорогою. Тож 
варто заслужено поцінувати зусилля 
двох тамтешніх господарів – дирек-
тора ПАП «Березина» Володимира 
Заболотного та Заболотівського сіль-
ського голови Михайла Фойдюка.
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Новинар

У чудовий весняний день, 11 травня, 
святкує своє 15-річчя 

Вікторія 
та 11-річчя 

Максим 
СЕМИРОЗУМИ

зі с. Джуринська Слобідка.

Ми вас вітаєм із великим святом
І вам бажаєм радості багато,
Виростайте ви розумні, 
                    добрі і красиві,
Будьте у житті завжди 
                             щасливі.
Щоб в житті не знали
                                  горя і біди,
Щоб вам щастило 
                    всюди і завжди.
Маленький Ісусик 
                 хай вас береже,
Мати Пречиста 
                    за руку веде.
Ангелик з неба ласку посилає,
У своїй опіці вас 
        завжди має

На многії і благії літа.

З любов`ю – мама Оксана, 
тато Зеновій, 

бабусі Стефа і Ганна, 
дідусі Іван 
і Михайло.

Від усієї душі вітаємо з ювілеєм,
який святкуватиме 15 травня,
 дорогу нашу доньку, люблячу 

сестру, чуйну дружину, турботливу 
маму

Марію Миронівну БОЙКО.
Дорога наша ювілярко!
Хай сміється доля,
               мов калина в лузі,
В колі щирих, 
             вірних і хороших друзів.
Зичимо Тобі щастя, 
               радості, тепла,
Успіхів, здоров`я, 
                злагоди й добра.
Хай крокують 
             поруч вірність і кохання,
Хай здійсняться 
             мрії і Твої бажання.

З повагою – батьки, 
брат Олег з сім`єю, 

чоловік Євген, 
син Олександр.

 Щиросердечно вітаємо 
з Днем уродин, який він 

відзначатиме 18 травня, 
отця Андрія ЛЕВКОВИЧА.

Вплітаємо 
  в віночок 
        добрих слів
Громади голос 
й побажання 
            щирі.
Вчите Ви жити 
у добрі та вірі,
Ваш милий голос 
 душі нам зігріє. 
Завжди віночок 
              молитов 

Шлемо за Вас до Бога,
Щоб сто щасливих, довгих літ
Вела Вас в храм дорога. 
Тож за Престолом ще до віку років
До нас, вірян, 
             робіть все більше кроків
По нелегкій священичій ниві
Й до Дому Господнього 
                всіх ведіть щасливо
З молитвою про Боже майбуття.
Й за це Господь 
                    би зміг Вас обійняти
Й сказати радісно: «Сину, Ти Моє дитя!».
Щасливі будьте з того, 
         що Господь сьогодні посилає,
Бо Він найкраще знає, 
                     що Вам дати має.
І заслужену приймайте нагороду
За працю Вашу, серце золоте,
За вболівання щирі, за науку.
За віддане служіння і за те,
Що кожному для помочі 
Ви першим подаєте руку!
А ще за те, що разом з нами щиро
Вкраїні-неньці просите у Господа
Добра, достатку, процвітання,
А нині – злагоди і миру!

З повагою, любов`ю та 
християнською вдячністю 

– парафіяни, сестриці 
церкви Святої Покрови.

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

районної ради
Володимира Мироновича МАРЧИХУ.
Бажаємо Вам 
      щастя 
          і достатку,
Ясного неба, 
 сонця та тепла,
В житті щодень 
    лиш злагоди
          й порядку,
Щоб доля Ваша 
      світлою була.
В роботі – успіху 

                         
й терпіння,

У справах – 
          вічного горіння,
В сім’ї – любові і добра
На многії 

                     та благії літа!

15 травня своє 
золоте весілля відсвяткують

Ганна Володимирівна 
і Василь Юліянович МАТВІЇШИНИ

зі с. Переходи.

Минуло вже піввіку з того часу, 
Як в вашому житті цвіла весна. 
І стільки прожито 
                      і пережито разом,
І скроні побілила сивина... 
А в двері стукає 
               ласкава осінь, 
Багата, щедра, 
                      справді золота! 
Як нагорода за любов і мудрість, 
За ваші 
         в парі прожиті літа. 
За те, що зберегли 
                        свою родину 
На хвилях часу, 
                  в радості й біді, 
За те, що долю 
                      порівну ділили 
І стали гідним 
              прикладом в житті. 
Тож будьте нам здорові і щасливі! 
Хай спільний шлях 
               ваш довго ще цвіте. 
Ну а сьогодні ж 
                хай лунає пісня 

Про батьківське 
             весілля золоте!

З любов̀ ю та повагою 
– доньки, син та онуки.


