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Виходить з 1939 року

Об’єктив

у Чорткові
Довідки за тел.: 0-800-508-708 (безкоштовний), 

095-260-07-03, 067-670-35-20

Шановні друзі!
Менше місяця залишається до за-

вершення літньої передплатної кам-
панії-2016. Тож обов’язково перед-
платіть районку на друге півріччя ц. 
р.! Цим ви неабияк підтримаєте нас 
у перший нелегкий рік реформуван-
ня друкованих ЗМІ, щоб ми могли 
зміцніти фінансово, до того ж за по-
рівняно невисоку ціну щотижнево 
отримуватимете улюблене видання з 

найсвіжішими новинами та інформа-
цією про життя Чортківщини.

Ціну передплати ми свідомо не 
збільшували і вона становить

для населення (індекс – 61366)
на 3 місяці – 32 грн. 73 коп.
на 6 місяців – 65 грн. 46 коп.
для підприємств, установ та орга-

нізацій (індекс – 61367)
на 3 місяці – 35 грн. 73 коп.
на 6 місяців – 71 грн. 46 коп.

Ось воно: звабливе пустощами й воль-
ністю, таке ждане, таке чаруюче – друзя-
ка-літо!.. Ка-ні-ку-ли! І цілісінький день 
– тільки шатро високого-високого неба над 
головою, а ще – пустотлива позолота со-
нячних променів, що лягає розкішною за-
смагою на знеможене тіло… Пора реалізації 
найнезбагненніших мрій, найсокровенніших 
бажань. Час найвірнішої дружби, найзапо-
взятливіших витівок. Літо, яке ще попере-
ду – скоряється всім задумам, хлопчачим 
таємницям. Ось так зароджуються поняття 
мужності, чоловічої честі, аби згодом при-
служитися поняттю – «сини України»… 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Обласкані сонцем, 
знеможені літом

Голос до голосу і буде «Голос народу»!
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На часі2

Точка зору

Розпорядження голови районної ради

Повідомлення про пропозицію обмежити до 65 
років вік виборців, які мають право голосувати, ти-
ражували й українські інформаційні ресурси.

Лихо, однак, не в тому, що у чиюсь голову забрела 
така електоральна ідея. Біда в іншому: як у країні, 
яка вважає себе демократичною чи, принаймні, на-
магається наблизитися до демократичних стандар-
тів, такі пропозиції взагалі можуть з`являтися?

Більше того, у деяких коментарях в ЗМІ вислов-
люється припущення, що «петиція» може бути роз-
глянута гарантом Конституції, і у разі, якщо набере 
достатню кількість голосів, може бути винесене від-
повідне рішення і навіть внесені зміни до основного 
Закону України.

На президентському сайті почали вже з`являтися 
підписи на підтримку петиції. А це зайвий раз під-
креслює той правовий нігілізм, в якому перебуває 
українське суспільство.

Ми не знаємо ні власних законів, ні міжнародних 
правових документів, визнаних Україною. Найперше 
тих, що стосуються основоположних прав людини. 
Скажімо, у статті 23 Закону України «Про звернен-
ня громадян» сказано: «Електронна петиція не може 
містити заклики до повалення конституційного ладу, 
порушення територіальної цілісності України, пропа-
ганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики 

до вчинення терористичних актів, посягання на сво-
боди і права людини». Але ж пропозиція встанови-
ти віковий ценз для громадян країни 65-ти років і 
старших фактично і є посяганням на права людини. 
Власне на виборче право, яке закріплене цілим рядом 
міжнародних документів. 

Згаданою ж електронною петицією щодо змін у 
віковому цензі виборців пропонується позбавити 
виборчих прав не багато – не мало, а майже чверть 
населення України!

То кому сьогодні потрібно відмежовувати від 
електоральної громади значну частину наших спів-
громадян, і якими можуть бути наслідки, якщо ви-
борчі права людей похилого віку справді виявляться 
порушеними? Навряд українці, особливо сьогодні, 
коли активно відбувається становлення громадян-
ського суспільства, мовчки погодяться на станови-
ще «позбавленців» виборчих прав.

Все ж хочеться сподіватися, що правові норми і 
здоровий глузд візьмуть верх і ніхто виборчого пра-
ва поважних громадян України порушувати не буде.

Джерело: «Права людини» (ХПГ-інформ), № 10 
(770), 1-15.04.2016 р.

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»  

Ой ти, діду Миколай, на вибори не гуляй…

Політика і права людини

Сказали «А», 
мусимо сказати й «Б»…

Нещодавно в районці (№ 18 від 6 травня ц. р.) було 
надруковано відповідь нашому позаштатному корес-
пондентові Ю.Ф.Макотерському з приймальні Пре-
зидента України, чому останній не підтримує Закон 
«Про внесення змін до додатків № 3 і № 7 до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2016 
рік» щодо фінансового забезпечення компенсації за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян та ін-
ших передбачених законодавством пільг», яка місти-
ла висловлені Гарантом Конституції пропозиції щодо 
внесення змін до цього закону. Добродій Макотер-
ський згодом звернувся й до Голови Верховної Ради 
України з приводу розгляду в парламенті вищезазна-
чених пропозицій. Гадаємо, відповідь з парламент-
ського комітету з питань бюджету також зацікавить 
наших читачів. Особливо тих, котрі донедавна корис-
тувалися пільгами при пасажирських перевезеннях, а 
тепер їх позбавили цього права. 

Шановний Юхиме Фотійовичу!
У Комітеті Верховної Ради України з питань бю-

джету опрацьовано Ваше звернення до Голови Верховної 
Ради України з приводу розгляду у Верховній Раді Укра-
їни пропозицій Президента України до Закону України 
про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 
щодо фінансового забезпечення компенсації за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян та інших передба-
чених законодавством пільг» (до реєстр. № 4024) і в 
межах компетенції інформується:

Зважаючи на вимоги статті 133 Регламенту Верхо-
вної Ради України, Комітет з питань бюджету, що є 
головним з підготовки остаточної редакції цього закону, 
розглянув пропозиції Президента України до зазначеного 
закону та надав відповідний висновок до Верховної Ради 
України (інформація про що є на офіційному веб-сайті 
Верховної Ради України (у базі даних законотворчість 
http://iportal.rada.gov.ua/).

Затим, відповідно до частини другої статті 132 Ре-
гламенту Верховної Ради України, закон, повернутий 
Президентом України до Верховної Ради для повторного 
розгляду, має розглядатися позачергово на пленарному 
засіданні Верховної Ради.

З повагою –
перший заступник Голови Комітету В.В.Амельченко

Знаком нинішнього часу є тяжка й затяжна бо-
ротьба нового зі старим. Так, ми зуміли поламати 
російські сценарії знищення України як держави, 
проте багато й втратили. Стаємо сильнішими як 
нація, проте на нас чекає ще багато політичних 
пасток. І не тільки на Донбасі чи в Мінську, а й 
у Києві. Тому наше завдання – не лише втішати-
ся здобутим, а передусім виявити загрози і вчасно 
нейтралізувати їх.

Після Майдану ми втратили багато часу, який мав 
би бути використаний значно ефективніше. Повто-
рюється стара історія: низька якість еліт призводить 
до деградації держави, її інститутів. Корисливі ін-
тереси в середовищі політичного класу виявляються 
сильнішими, ніж тривога за долю народу й держав-
ницький інстинкт.

В очах українського суспільства: винен Прези-
дент, який не подав країні необхідного нині осо-
бистого прикладу жертовності й бачить порятунок 
ситуації виключно в концентрації особистої влади й 
ручному управлінні всім – Кабінетом Міністрів, Ге-
неральною прокуратурою, Конституційним судом, 
ЦВК тощо; винен Парламент, зал якого часом на-
гадує ігровий стіл у казино, де правила змінюються 
залежно від результату гри; винен Уряд, що в часі 
війни допустив збагачення багатих і зубожіння бід-
них; винні правоохоронні органи й система право-
суддя, які в більшості випадків залишили людину 
беззахисною, а корупціонерів і бандитів вивели зі 
сфери дії закону; винні олігархи, які не здатні під-
нятися на рівень державницьких вимог і не відчу-
вають потреби в цьому; винен, урешті-решт, кожен 
член суспільства, який часом впадає в ілюзії щодо 
швидких змін, байдужіє, ностальгує за державною 
опікою.

Як знайти спасенний вихід?
Ми вітаємо завершення прикрої колотнечі до-

вкола нової парламентської коаліції та Глави Уря-
ду. Водночас – добре бачимо, якими крихкими є 
кулуарні домовленості учасників політичних торгів, 
які так і не спромоглися відзвітувати про виконання 
попередньої коаліційної угоди.

Українські обставини не подарують новому 
Прем’єрові навіть традиційні 100 днів безкритич-
ності. Можна намагатися управляти державою в 
рамках чинної системи, – однак мандат, отриманий 
усіма гілками влади від народу, радикально інший: 
суспільство вимагає докорінної зміни цієї системи! 
А саме за цим критерієм буде оцінювати ефектив-
ність керівництва держави. А балансування між ре-
форматорством і олігархократією – приречене на 
безславний кінець.

Нинішня система державного управління вну-
трішньо конфліктна, а тому заражує конфліктністю 
все суспільство, провокуючи колосальну недовіру 
до влади з боку суспільства, яке чекає від цієї влади 
елементарної відповідальності й саможертовності. 
Брак довіри, національної консолідації – головна 
причина руйнації не лише державно-політичних ін-
ститутів, а й загалом суспільного ладу. 

Потрібна нова, якісно інша форма правління, яка 
б убезпечила Україну як від авторитаризму, так і 
від розповзання країни на сегменти. А постати вона 
зможе на основі нового суспільного договору, зо-
крема – загальної згоди всіх, включно з керівними 
елітами, визнати верховенство права.

Проте чекати на те, що це завдання реалізує хтось 
інший, означає дочекатися власної погибелі. «Будь-
те тою зміною, яку хочете здійснити!» – закликав 
колись мудрий Ґанді. Отож робота знайдеться для 
кожного. 

На зміну корупційній змові нечестивих має при-
йти здорова солідарність чесних працівників. Здо-
рові сили є в усіх сегментах суспільства, й саме їх 
ми закликаємо консолідувати свої зусилля, щоб 
зупинити саморуйнацію держави. Очікуємо, що 
з волонтерського руху, який врятував Українську 
Армію та державу, підуть концентричні кола нових 
спеціалізованих волонтерських рухів, які задавати-
муть нові правила функціонування підприємництва 
та управлінського апарату, охорони здоров’я і со-
ціального захисту тощо. У кожній сфері суспільного 
буття мають знайтися ентузіасти-професіонали, які 
спроможуться на заходи «швидкого реагування» і 
зупинять атрофію державних інститутів.

Вся Україна має стати Волонтером. Приклад уні-
кальної самоорганізації Майдану має бути в нас 
перед очима. Не уповаймо лише на владу. Контро-
люймо її, підштовхуймо її, змінюймо її, коли треба. 
Нехай політичний клас знає, шкірою відчуває, що 
присуд історії буде суворий: або слава – або про-
кляття!

Україну змінить молодь, яка усвідомить своє при-
значення. Вона не знає смаку рабства, її не ско-
вують давні звички й стереотипи. Її думка свіжа й 
нестандартна, а дух не пригнічений принизливою 
покорою перед злом. Хай же згадає молодь ту при-
сягу, яку вона дала на Майдані: «Ми беремо відпо-
відальність за свою країну!». Сьогодні наше збли-
ження з європейською цивілізацією перепиняє не 
Віктор Янукович, а маленькі «януковичі» в кожному 
з нас. Чи дозволимо їм те, що не дозволили голов-
ному?

Притча про жабку, яка, потрапивши в молоко, 
невтомно била лапками, збила масло і врятувалася, 
знайома кожному школяреві. Згадаймо її сьогодні.
Не полишаймо надії та вірмо, що насправді ще ні-
чого не втрачено. Сильний дух і справедливе й лю-
бляче серце є найголовнішою нашою зброєю, і її ми 
не сміємо випускати з рук.

В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, 
кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Євген 

Захаров, Мирослав Маринович, Володимир Панченко, 
Мирослав Попович, Вадим Скуратівський, Юрій 

Щербак, Ігор Юхновський

27 квітня 2016 року 
(із журналу «Права людини» № 11 (771) 2016 р. 

за поданням Юхима МАКОТЕРСЬКОГО)

Про скликання шостої сесії 
Чортківської районної ради VІІ скликання 

1. Відповідно до п. 5 ст. 46, ч. 1 п. 6 ст. 55 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
скликати шосту сесію Чортківської районної ради VІІ 
скликання 23 червня 2016 року о 10-й год. в залі за-
сідань районної ради. 

2. На розгляд сесії районної ради винести питан-
ня: 

2.1. Про визнання повноважень депутата Чортків-
ської районної ради сьомого скликання Веретика 
Івана Йосиповича. 

2.2. Про стан дотримання законності та правопо-
рядку на території Чортківського району. 

2.3. Про соціальну захищеність воїнів АТО. 
2.4. Про стан розвитку освіти в дитячих дошкіль-

них закладах району. 
2.5. Інші питання поточної роботи ради. 
3. На сесію районної ради запросити депутатів об-

ласної ради від району, голову та заступника голови 
районної державної адміністрації, керівників управ-
лінь та відділів райдержадміністрації, міського, се-
лищного та сільських голів, керівників підприємств, 
установ та організацій (за списком), керівників по-
літичних партій та громадських організацій, пред-
ставників засобів масової інформації. 

26 травня 2016 р.                                    № 26  

Голова районної ради                            В.ШЕПЕТА 

Повертаючись до надрукованого

Збережімо державу від саморуйнації! 

Електронну петицію з пропозицією внести зміни до статті 70 Конституції України з метою встановлення віко-
вого цензу з тим, щоб право голосу на виборах і референдумах мали громадяни України, які досягли на день їх 
проведення вісімнадцяти років, але яким на день проведення виборів чи референдумів не виповнилось 65 років, 
вміщено на сайті Президента України.

(Звернення Ініціативної групи «Першого грудня»)
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1 червня підприємство ТОВ 
«СЕ-Борднетце Україна» святку-
вало своє перше 10-річчя. Цей 
день став справжнім святом, до 
якого готувались дуже ретельно. 
Робочий день був пронизаний 
святковою атомосферою: оздо-
блення біло-синіми повітряни-
ми кульками – кольорами під-
приємства; святковий обід, який 
директор розпочав з привітання 
та задмухування свічок на торті; 
подарунки кожному працівни-
ку, випуск газети підприємства і 
буклети, присвячені 10-літньому 
ювілею.

«Перші три роки були досить 
важкими, навіть не було зрозу-
міло, чи будемо ми працювати  
далі, чи ні. А зараз ми є одним 
з найкращих підприємств SEBN 
групи», – у своїй промові наголо-
сив генеральний директор Екхарт 
Бістрам. 

Підприємство розпочинало 
свою роботу з пілотного вироб-
ництва невеликих модулів на ви-
робничих площах заводу «Оріон». 
За короткі строки був збудований 
масштабний завод, який сьогодні 
має 10 конвеєрних ліній, що ви-
робляють суцільні кабельні ме-
режі до автомобілів Фольксваген 
Гольф А5, А6, А7, Hybrid, а з 2015 
року ще й в’язки для Ауді А4 В9. 
На сьогоднішній день загальна 
площа підприємства становить 
31160 кв. метрів, і завдяки вдалій 
кадровій політиці «СЕ Борднет-
це-Україна» є одним з найбіль-
ших роботодавців Тернопілля. 
Зараз на виробництві задіяні со-
тні працівників і безліч спеціаль-
них машин, а загальна кількість 
працівників підприємства пере-
вищує 3800 людей.

З часом підприємство почало 
розширюватись і у 2013 році був 
створений Чернівецький невід-
окремлений виробничий струк-
турний підрозділ. Також на літо 
заплановане відкриття нового 
виробничого підрозділу у Чорт-
кові. З цього місяця 2016 року 
Чернівецький та Чортківський 

підрозділи отримали статус філій. 
Виробництво у Чорткові заплано-
ване на липень цього року.

За час своєї діяльності ТОВ 
«СЕ-Борднетце Україна» було не 
раз нагороджене різними грамо-
тами та дипломами і продовжує 
тримати марку виробника класу А.

Навчання висококваліфікова-
них фахівців і створення хороших 
умов праці займають перше місце 
у діяльності «СЕБН-УА». 

Саме за таких умов можливе 
створення продукту найвищого 
ґатунку. 

«У рамках відзначення Міжна-
родного дня захисту дітей разом 
з депутатами Тернопільської об-
ласної ради, районного відділу 
освіти Чортківської райдержадмі-
ністрації ми організували поїздку 
юнаків та хлопців до парламенту. 
Діти ознайомились з діяльніс-
тю українського парламенту як 
найвищого законодавчого органу 
країни, його історією та прин-
ципом роботи Верховної Ради 

України, пройшлися вестибюлем, 
коридорами, побували в кулуарах 
та конференц-залі,  спостерігали 
за роботою народних депутатів», 
– розповів Олег Барна.

Він зауважив, що першу поло-
вину дня діти були на екскурсії по 
Києву, гуляли на Михайлівській 
площі, Майдані Незалежності, 
побачили Алею Героїв Небесної 
Сотні на Інститутській, Маріїн-
ський парк, Арку дружби народів.

«Більшість підлітків вперше в 
житті відвідала столицю та захо-
плено слухала цікаву екскурсію. 
Ми повинні сприяти патріотич-
ному вихованню молоді, дітей – 
цвіту нашої нації, адже від них 
залежить майбутнє сильної та 
успішної України!» – наголосив 
народний депутат О.Барна.

Прес-служба народного 
депутата України О.Барни

Учні з Чортківщини побували у парламенті 
Переможці конкурсів та олімпіад, спортсмени і талановиті учні сільських шкіл нашого району відвідали Вер-

ховну Раду України з ознайомчою екскурсією за ініціативи народного депутата України з фракції «Блок Петра 
Порошенка» Олега Барни.

Друзі газети

Нині я пишаюся тим, що газету рідного краю 
«Голос народу» передплачую, читаю і постійно до 
неї дописую (вже ось більше 10-ти років), є її поза-
штатним кореспондентом.

Відрадно, що за минулі роки на шпальтах газети 
було надруковано чимало моїх публікацій про жит-
тя людей нашого хліборобського краю, про побут 
односельчан, роботу працівників соціально-куль-
турної сфери та про виховання підростаючого по-
коління. 

Відзначу, що «Голос народу» є тим виданням, 
яке інформує жителів району про події, що від-
буваються в кожному населеному пункті Чортків-
щини. Журналісти завжди об’єктивно висвітлюють 
наше непросте життя в період фінансово-еконо-
мічної кризи, коли державні чиновники не завжди 
прислухаються до голосу простих людей, не дуже 
переймаються їхніми проблемами. Краяни лю-
блять свою газету за те, що вона порушує ті пи-
тання, котрі найбільше хвилюють читачів, зокрема: 
проведення реформ в галузях медицини й освіти, 
правоохоронних органів; висвітлення роботи сіль-
госппідприємств, які орендують земельні паї селян. 
Газета піддає критиці діяльність керівників, які не-
належно дбають про екологію, благоустрій та не-
ефективне використання землі. 

Гадаю, ще більше гострих, критичних публіка-
цій з’явиться тоді, коли газета стане незалежною 
від владних структур, від її засновників. Саме тому 
нам, читачам, необхідно підтримати колектив ре-
дакції в цей непростий для нього час. А підтримка 
повинна полягати в тому, щоби збільшити тираж 
газети, а втім – украй потрібно, щоби в кожному 
селі району, в місті, в трудових і навчальних ко-
лективах з’явилися нові передплатники «Голосу на-
роду». Ініціаторами передплатної кампанії на друге 
півріччя цього року повинні виступати керівники 
організацій, установ, навчальних закладів; а пра-
цівникам редакції, в свою чергу, слід більше про-
водити зустрічей із трудовими колективами. Було 
би дуже добре, така моя порада, щоби кожен агра-
рій, який користується земельними паями селян, 
передплатив районку бідним верствам населення 
(адже і вони залюбки читатимуть районну пресу, 
та, на жаль, коштів на передплату не мають), зокре-
ма – пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім’ям.   

Сьогодні на селі є чимало шанувальників «Голосу 
народу», та все ж їхня кількість повинна неодмінно 
зрости. 

Я радію за те, що газета останнім часом зміни-
ла своє обличчя на краще – з’явилися тематичні 
сторінки, цікаві рубрики, особливо її прикрашають 
кольорові фотознімки; і це все – завдяки невелико-
му колективу журналістів «Голосу народу». 

Хочу відзначити, що в попередньому номе-
рі районки надруковано багато читацьких листів; 
уможливилося це тому, що газетні публікації стали 
значно меншими за обсягом. До речі, перехід на 
крупніший за розміром шрифт також дає можли-
вість із задоволенням читати улюблене видання. 

Бажаю творцям газети вже в нових умовах – не-
залежності – ще більше уваги приділяти висвітлен-
ню життя людей на селі, адже є безліч проблем, 
що турбують селян, до прикладу: питання ремон-
ту дороги Джурин-Базар, яка знаходиться в дуже 
поганому стані. Людей цікавлять ціни на молоко, 
газ, електроенергію; порядок оформлення субси-
дій; створення територіальних громад; проблеми 
безробіття на селі (особливо серед молоді). Всі ми 
разом повинні думати над вирішенням цих гострих 
питань і повсякчас дискутувати щодо визрілих про-
блем на шпальтах районки. 

Принагідно вітаю всіх «голосонародівців» із Днем 
журналіста (6-го червня), а також – багаточисель-
ний авторський і читацький актив. Бажаю міцно-
го здоров’я. Щастя, радості, миру і добра на довгі 
роки життя. Господніх і земних щедрот усім вам. 
Дай, Боже, щоби на нашій землі запанував мир і 
спокій. 

Іван БІЛИК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», 
с. Джурин 

Вагомих успіхів 
на творчій ниві



Наразі нас вже рівно тридцятеро осіб – тих, хто, за 
словами зацитованого в текстурі зібрання вірша нашої 
членки Раїси Обшарської, «у окриленні творчім – на-
тхненні, у єднанні, немов моноліт». Бо ж і справді, 
«журналіст – це стремління, не ймення, це до сонця 
високий політ». Звісно, не всі журналісти – фахової 
приналежності, та сутність в іншому – стані душі. І ще 
одне примітне: в функціонуванні Спілки, немов у кра-
плині роси, віддзеркалюється ситуація в українському 
суспільстві. Постав Майдан – і до членства НСЖУ 
влились його «очі», фотомитці Олег Марчак та Воло-
димир Тихович. Відтак волонтером на схід, в зону АТО 
з журналістським квитком вирушив художник-іконо-
писець Володимир Шерстій. Й напередодні Дня жур-
наліста виписано квитка командирові гармати підроз-
ділу ЗСУ, науковцю-археологу за фахом Володимиру 
Добрянському, котрий добровільно пішов на військову 
службу за контрактом. 

Справді, кожна епоха народжує журналістів власти-
вого їй карбу. Означення карбу сьогодення якось саме 
по собі викристалізовувалося у висловлюваннях член-
ства й цього дня. «Слово – це наша любов, і ми їй не 
зрадимо. Слово – це наша душа, і ми її не заплямуємо. 
Слово – це наша зброя, і ми будемо з нею до кінця», – 
декларувала Раїса Обшарська.  «Будьмо світлом – тоді 
навколо буде сонячно», – то меседж Тетяни Яблонь. 
Ірина Брунда згадала Ремарка: «В темні часи дуже до-
бре видно світлих людей. Будьмо світлом в тому сло-
ві, що йде від нас. Щоб нам як журналістам хотіло-
ся говорити до цього світу». Те, що слово – і зброя, і 
щит, пригадав Ярослав Дзісяк. «Ми злучені сонячним 
перевеслом»,  – втішно поціновувала Ілона Гикавчук. 
Гостроти пера, розуму пера, вдумливості пера зичила 
спільноті Олександра Іванців.

– Важко переоцінити зміст, суть і завдання слова, 

котре може вилікувати, може і вбити, 
особливо нині, в час протиріч, – кон-
кретизував вже задеклароване журна-
лістами в текстурі зібрання народний 
депутат України Олег Барна (така 
приємна оказія – неофіційна зустріч 
з нардепом наживо, в дружному колі, 
та ще й з великим шоколадним тортом 
(!), сталася в нашому гурті вперше).  – 
Ваше завдання – надзвичайно важли-
ве, – провадив гість далі, – допомогти 
людям зорієнтуватися в потоці інфор-
мації, відокремити зерно від полови.

Символом світла, котре призначені 
нести в народ ми, «лицарі пера і слова» 
(О.Барна), став ще й оберемок свіжих, 
щойно зі скородинського видолинку 
польових ромашок, сповитий полот-
ниною, – їх з мистецьким антуражем 
привніс в атмосферу нашого професій-
ного дня Володимир Шерстій. Ще й 
додав: «Шукаймо в наш непростий час 
бодай маленьку оазу світла й добра. Бо 
хто берегтиме добро, як не ми?».

Водночас на зібранні відзначено номінантів першо-
го етапу відродженого конкурсу імені журналіста Петра 
Шептицького на кращий літературний, газетно-публі-
цистичний твір – ними стали викладач Чортківського 
державного медичного коледжу Віра Дереворіз та сту-
дентка цього ж вишу Юлія Казьмір, позаштатні корес-

понденти «Голосу народу» Марія Пожарнюк та Степан 
Осадца, учениці Звиняцької ЗОШ Наталія Корнєєва 
та Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича Катруся 
Обшарська. Всім номінантам вручено Грамоти редак-
тором районки Любомиром Габруським. Остання ще 
й отримала заохочувальну премію з рук дружини по-
кійного журналіста, чиє ім`я носить конкурс, Оксани 
Шептицької, котра втішно констатувала: до слова охо-
че лучиться нова генерація українства. Конкурс трива-
тиме й надалі.

Анна БЛАЖЕНКО, 
голова районної організації Національної спілки 

журналістів України
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

12 червня. Тривалість дня – 16.23. Схід – 4.46. Захід – 21.10.  День працівників легкої промисловості
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Тандем

Справді непідробно тішить, що наш позаштатний 
актив, наш надійний тил так тонко, так чуттєво ро-
зуміє нинішній формат газетного наповнення (кон-
тенту)! Адже, як наголосив на зачин спільної бесіди 
в майже родинному колі (бо й сходилися докупи з 
тістечками, а п. Грицьків, як і зазвичай, із пляцком 
власного приготування) редактор «Голосу народу» Лю-
бомир Габруський, 77-й рік газети – цифра визначаль-
на. Коли лучаться воєдино дві «сімки», символізуючи 
повноту, районка, ступивши на стезю реформування, 
дістає шанс дихати на повні груди. Що за цим? Спро-
ба фінансово зміцніти самостійно, насамперед зібрав-

ши більше читачів. Можливо, зрости у форматі. Ну і, 
звісно, розширити обрії огляду, розчахнувши освою-
вані досі рамки. На всі ті наміри й благословив гурт 
активний дописувач газети – отець-доктор Мирослав 
Думич.

Однак хіба ж дістатися всіх барв спектру в підсумку 
зусиль всього-навсього п`ятиосібного пишучо-фото-
графуючого творчого колективу редакції? Та нізащо! 
Лиш у тандемі з позаштатним активом – ось таким, як 
маємо наразі. «Заміс» на конкретику так і струменів зі 
слів, кинутих в гурт, тією ж Галиною Грицьків: «До-
бре, що з вас зняли «ковпак» – газета матиме більшу 
вагу як самостійна!»; Юхимом Макотерським: «Ціную 
ріщучий крок до роздержавлення!»; Ольгою Ризак: «Це 
солодке слово – свобода!»; Олесем Гопанчуком: «Щоб 
ви росли – треба частіше зустрічатися з читачами, це 
буде – як підлива для дерева…». Цей же позаштатний 
автор порадив запровадити змальовувати портрети 
найстарших селян – оберегів роду в «розрізі» кожного 
села. В тон йому вторив і Степан Грицьків – піднімати 
пласт сіл – осердя українства, колиски нації. Олексій 
Омельчук – популяризувати функціонування новоут-
ворюваних територіальних громад. Роман Критюк – 
повернутись до теми заробітчанства, особливо жіно-
чого, а також – «приколів» шкільного життя («газеті 
бракує пікантних тем!»). Степан Осадца наголошував 
на популяризації героїв східного фронту – адже жи-
вемо в стадії війни. На думку позаштатного фотокора 
Миколи Лановеги, районці наразі бракує короткої, га-
рячої ситуативної хроніки. Погляд історика-науковця 
Ярослава Дзісяка – рубрика «Україна очима чортків-

чан», а ще – неодмінно вміщувані гострі, дискутивні 
теми – й не тільки щодо політики. Найсвіжіші рубри-
ки, що вже «прописалися» на шпальтах «Голосу наро-
ду», – «Новинар», «Нова генерація», «Чортківщина в 
соцмережах», охоче поціновував Петро Палій. І тут же 
видав «на-гора» несподівану приємність, виспівавши 
«многая літ творцям газети і нашим мудрим читачам!».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Щоби думкам – просторо, рядкам газетним – тісно
Такий меседж вірша, традиційно вдарованого поеткою Галиною Грицьків в часі спільних сходин з нагоди Дня 

журналіста спільноті позаштатної автури районки – своїм побратимам та посестрам, а також колективові редак-
ції. У ньому – най-найсконцентрованіша сутність газетного єства. Примітно, що перегуком з тим в текстурі зі-
брання зазвучав вірш ще однієї надзвичайно цікавої особистості – Олеся Гопанчука, де теж є строфа: «Щоб було 
широко думкам, ну, а для слів щоб було тісно…».

Творче коло

Оберемок ромашок і торт від нардепа
День журналіста для мене вже 32-й раз – то є Великдень душі, котра блаженно розчиняється в ньому на най-

менші атоми й молекули. По-дитинному тішуся, що неодинока в таких почуваннях, і те трапляється щоразу, коли 
у творчому колі збирається членство районної організації Національної спілки журналістів України.



«Аби дійти до витоків, 
треба плисти проти течії»

(Станіслав Єжи ЛЄЦ – 
польський поет, 

письменник-сатирик)

«І жах не в тому, що щось зміниться, – 
жах у тому, що все може залишитися 

так само»
(Ліна КОСТЕНКО)

Насправді, війну з корупцією ми все 
ще програємо. І найприкріше та най-
загрозливіше для всього суспільства 
те, що ніхто – ані «вгорі», ані «внизу» 
– з нею реально боротись не збираєть-
ся. Зрештою, хто буде з ким боротись: 
менш корумпований з більш корумпо-
ваним?! Це, насправді, дуже нагадує т. 
зв. нанайську боротьбу (коли глядачі 
бачать, як на сцені один бореться з 
іншим, а насправді він бореться сам з 
собою).

Пафосні заклики та обіцянки влади 
– на всіх рівнях – з нею боротись вже 
всіх «дістали». Тих, хто добре розуміє, 
до чого призвела і може знову при-
звести країну корупція, на жаль, дуже 
мало. Дуже схоже на те – на жаль, –  
що і більшість насєлєнія (на відміну від 
громадян, громадянського суспільства, 
яке в Європі в більшості, а у нас все ще 
у «переважаючій» меншості), котре не 
розуміло і все ще не розуміє наслідків 
впливу корупції на поступ суспільства, 
і владу, яка не може цього не розуміти, 
вона (корупція) влаштовує. Воно – на-
сєлєніє, – очевидно, так і не зрозумі-
ло, проти чого, а не лише проти кого, 
вийшли і поклали свої життя люди на 
Євромайдані Гідності. Нам не «сві-
тить» так званий європейський вектор 
розвитку, якщо ми лише отримаємо 
безвізовий режим: пустіть Ганьку – на-
віть якщо в неї два «високі» дипломи, 
– та Міська з трьома (хоч з візою, хоч 
без неї!) в Європу, вони звідти «гань-
кою» та «міськом» так і повернуться, 
або ж якщо там, в Європі, залишаться, 
та навряд чи стануть справжніми єв-
ропейцями за духом, а не за модним 

«європрикидом» на престижній (щоб 
«бідніші» сусіди поздихали від заздро-
щів!) іномарці. Наступним, напевно, 
мав би бути Антикорупційний Майдан. 
Але суспільство настільки прогнило (= 
корумповане), що його ворогом, схо-
же, стали ті, хто з нею бореться, або 
ж, принаймні, намагається боротись. 
На таких незручних для влади поруш-
ників її спокою одразу знаходять будь-
який (найнизькопробніший і найпри-
мітивніший, але перевірений роками 
на ефективність) компромат, щоб отой 
обиватель (із насєлєнія) зрозумів, що 
загрозою розвитку є саме незгідні із 
системною корупцією, а не ті, яких ко-
рупція «годує» і допомагає «некисло» 
жити… за рахунок того ж покірного і 
безхребетного насєлєнія. Отака от сус-
пільна шизофренія!

А що таке корупція і що саме вона 
– найбільша загроза для європейсько-
го (цивілізаваного і демократичного) 
розвитку країни, вони навіть після 
двох майданів так і не зрозуміли! І ба-
гато в чому винна в цьому нерозумін-
ні відсутність системної освіти, яка б 
виховувала громадян, а не захланних 
споживачів «євротоварів» та російсько-
мовної попси. До речі, дивно, що до 
цього часу наша патріотична інтеліген-
ція не сказала центральній владі свого 
колективного публічного слова проти 
засилля російськомовного телетовару 
(made не лише в Росії, а й в постмай-
данній рідній Україні) на екранах зом-
боящика. І тут також виникає багато 
«цікавих» запитань.

На війні проти рашистів-терористів 
та ненависті – чи до самого недофюре-
ра путлєра, чи до його маріонеткових 
даунерівсько-лугандонських головорі-
зів, – справедливу Україну не побуду-
ємо. Адже яким би жорстоким і неми-
лосердним, підступним і цинічним не 
був ворог там – на війні, – ми його все 
одно переможемо. А от цей ворог, що 
поруч – корупція – набагато підступ-
ніший, як радіація, яка невидима, але 
вбиває, як отой казковий вовк у овечій 
шкурі. Загалом хотів би декого з осо-

бливо наївних ура-патріотів заспокоїти 
і опустити на землю з їх захмарних уто-
пічних мрій про побудову у найближ-
чу «п’ятирічку» сильної України: з та-
ким «зануренням» її в корупцію – і до 
«епохи» правління «золотих батонів», і 
після неї, – нам треба ще дуже багато 
часу, терпіння і, головне, «чорної» не-
вдячної, а часом і небезпечної роботи, 
щоб побороти цього ворога. І лише 
тоді можна буде починати (!) будувати 
сильну, справедливу і красиву країну. 
Хоча прикрашати її особливо і не тре-
ба: вона в нас і так красива – аж очі 
декому із заздрісників засліплює! Ну, 
хіба що зробити їй незначний «кос-
метичний» ремонт: «відремонтувати» 
і очистити так звані бюджетні органи 
влади – державні, самоврядні та пра-
вовладоохоронні (суд, прокуратура, 
поліція, ДАІ та інші, які все ще зали-
шаються бути корумпогенними) – від 
любителів жити на «халяву», тобто, за 
рахунок державного чи місцевого бю-
джету та статусної посади за двома все 
ще «дієвими» «принципами»: «Я – на-
чальник, ти – ніхто!» та «друзям – все, 
ворогам – закон!».

Але… але на все це – антикорупцій-
не очищення – потрібне бажання (або, 
як часто кажуть, політична воля) ста-
ти цивілізованою державою. Але ані 
місцева, ані центральна влада цього 
не хочуть. Бо не можуть – надто вже 
задавнена хвороба, яка вже давно – 
ще з часів «совка» – має чіткі ознаки 
хабароепідемії. А також з простої, ба-
нальної причини: шонайменше, 70-80 
відсотків владовсеможців – ко-рум-по-
ва-ні. Хтось – більше, хтось – менше, 
але від цього системна корупція не пе-
рестає бути системною. 

Що ж до різнорівневої корупції, тоб-
то на центральному та базово-провін-
ційному рівнях, то тут варто навести 
оцінку спеціаліста, а не якогось провін-
ційного «писаки», думку якого місцева 
влада завжди «затаврує» як, щонай-
менше, упереджену. Так от, як заявив 
аґентству Reuters український бізнес-
омбудсмен Альґірдас Шемета, «існує 
великий розрив між верхнім рівнем, де 
поступово ситуація поліпшується, і ниж-
чими адміністративними рівнями, де змі-
ни не спостерігаються і положення все 

погіршується». Ті, хто живе реальним 
(не дуже приємним на «смак») життям 
в нашому місті, районі та області, спо-
діваюсь, це розуміють. 

Проблема ще й в тому, що боротьбу 
(трибунно-словесну) з хабарництвом в 
нашій країні частенько очолюють саме 
ті, хто живе (і досить комфортно й без-
печно) завдяки «поборюваній» ними 
корупції. «Зачароване коло»! Корумпо-
вані антикоруціонери?! Відомо ж, що 
перший, хто кричить «хапай злодія!» – 
це сам злодій… 

Війна (справжня і вдавана) проти 
корупції триває. Поки що безрезуль-
татна. Хоча вдаваній (віртуальній та 
словесній) поки що вдається отримати 
«перемогу». Цивілізованими (право-
вими) методами, схоже, її (справжню, 
реальну корупцію) не побороти. Всюди 
у владних кабінетах (освіта, медицина, 
правовладоохоронна система – суди, 
прокуратура, поліція, – армія, органи 
самовряТування, держадміністрації…) 
сидять «маленькі» януковичі, азарови, 
пшонки, захарченки, богатирьови, та-
бачники…  Єдине, що їх («маленьких») 
відрізняє від «великих» – це те, що 
вони їх згадують (після Євромайдану 
вже можна і навіть треба, щоб бути в 
«тренді»!) на всіх велелюдних зібран-
нях… «незлим тихим словом». А також 
і те, що їх «давить жаба» від того, що 
вони («маленькі») не можуть вкрасти 
стільки ж, скільки у свій час вкрали (і 
все ще крадуть) «великі»! А «руки («які 
не крали»!) все тягнуться і тягнуться»… 
Десь їх («клонів» януковичів, азарових, 
пшонок, захарченків, богатирьових, та-
бачників та іже з ними) більше, десь 
– менше. Але хабарництво для тих, хто 
бере, і тих, хто дає, вже давно стало 
нормою життя. Крім цього, вони, на 
відміну від простих смертних, ще й до-
бре організовані – така собі корпорація 
бюджетних клептоманів.

То чи дочекаються ті, хто в меншос-
ті (яких не зачепила корупційна «епі-
демія»), Антикорупційного Майдану? 
Сліпий казав «побачимо»… 

Олександр  КАЗЬВА

13 червня. Тривалість дня – 16.24. Схід – 4.46. Захід – 21.10. Іменини святкують Єрмій
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Думки проти течії

Бувальщина

Війна і корупція. 
Який ворог підступніший?

Відколи померла Марія, життя дядь-
ка Мусія різко повернуло в гіршу сто-
рону. Спочатку продав коня і воза. 
Гроші віддав старшому синові. Він в 
столиці при високій владі. Будує дачу 
на березі Дніпра. Йому гроші дуже 
потрібні. Тепер продав корову і бика. 
Гроші віддав другому синові. Той та-
кож у Києві, бізнесмен. Будує ресторан 
«Колиба» в столиці. І хоч то невеликі 
гроші, але дядько Мусій радий за сво-
їх синів. Батьки завжди щасливі, коли 
їхнім дітям добре живеться. Були ще 
старенькі «Жигулі» – і ті продав. Гроші 
віддав на подарунок правнукові. Йому 
вже десять років. Нічого не вдієш – 
ювілей!

А старість – не радість. Здоров`я під-
водить. Тої мінімальної пенсії на ліки 
не вистачає. Просити в синів? Ні! Їм у 
столиці гроші дуже потрібні.

І сів дідусь Мусій в автобус (тоді ще 
Яценюк не при владі був), і поїхав по-
далі від рідного дому, де його ніхто не 
знає. Сів під церквою, зняв шапку, по-
клав перед собою і перехрестився (там 
був престольний празник). Зібрав ще-
дрий ужинок. Життя покращало. Так 
він промишляв деякий час.

Одного разу під церквою далеко від 
рідного села дідуся Мусія зустрів зна-
йомий жидок Мошко (він тепер, як усі 
вони, Михайло).

– О, кого я бачу! Такий господар! Та-
кий господар! Що з вами, пане Мусію?

І дідусь, ні на кого не нарікаючи, 
розповів про своє життя. А з якою гор-
дістю він розповідав про своїх синів! 
Один юрист, відомий політик, другий 
– економіст, бізнесмен. І про невісток, 
і про внуків, що вчаться по закордонах.

Вислухав Мошко давнього знайомо-

го колись доброго господаря і порадив: 
– Пане Мусію, ви підіть до сповіді. 

І так ненароком під час сповіді ска-
жіть, що ви небідний, маєте кілограм 
золота.

Подумав дідусь Мусій і так зробив.
Прийшов отець з церкви додому, 

пообідав, сів і задумався. Дружина до 
нього говорить, а він наче глухий.

– Що з тобою сьогодні? Я тебе пи-
таю, а ти не чуєш. Що сталось?

– Нічого не сталось.
– Ні, щось воно не так. Що сталось? 

Кажи.
– Та то на сповіді…
– Що на сповіді? Кажи, – натиснула 

на чоловіка.
– Та то не можна…
– І навіть мені не скажеш? Я ж ніко-

му не розкажу.
Довелось отцю розповісти правду, що 

почув на сповіді. Тут уже й дружина за-
думалась. Думали, думали і придумали. 
Їмость наварила, напекла і відправила 
чоловіка з гостинцями до дідуся.

Десь через півгодини вона вже стояла 
біля вікна і дивилась на дорогу, чи не 
везе чоловік золота. А його нема та й 
нема. Нарешті їде. Вибігла на подвір’я 
і зразу:

– Ну, що? 
– Та нічого. Дідусь цікавий, розум-

ний і хитрий.
– Я питаю не про дідуся, а про зо-

лото. Привіз?
– Не привіз.
– Домовився?
– І не домовився. Він про золото 

мовчить. Розповідає про пригоди з мі-
ліцією, коли ще їздив своїми «Жигу-
лями».

– Тепер з тобою поїду я. Я швидко 

знайду з ним спільну мову.
Довго їздили з гостинцями до дідуся, 

але про золото нічого не довідались. 
Дідусь уже не їздив просити милости-
ню.

А жінки – народ особливий. Вони 
дуже люблять секрети, в кожної є по-
други, одна найвірніша, з якою немає 
ніяких секретів. Вийдіть на вулицю, 
подивіться на них, красивих, невгамов-
них. Майже в кожної біля вуха мобілка 
і весь час щось говорить. А в сумці їх 
кілька – на кожного оператора.

Через деякий час про золото дідуся 
заговорило все село. Одні вірили, інші 
казали, що це неправда. Але були ар-
гументи: сини з Києва переховують у 
батька золото. І то вже не кілограм, а 
цілий пуд. Що таке пуд, ніхто толком 
не знав, але що то дуже багато, зна-
ли всі. Зустрічаючись з дідусем, чемно 
вітались, намагались чимось догодити.

Швидко дійшла чутка й до Києва. 
Примчали сини та не з пустими рука-
ми. Кілька днів погостювали і ні з чим 
поїхали. Та ненадовго. Повернулись з 
жінками, правнуками дідуся, які ще 
зроду села не бачили. Та й невістки ді-
дуся ніколи тут не були і село та селян 
сприймали з книжок Нечуя-Левицько-
го. Навезли всякої всячини. Якихось 
заморських фруктів, яких дідусь не те, 
що не їв і не бачив, а навіть не чув про 
них. Вони такі пишні, розумні, їх тут 
нічого не цікавить, їм нудно, але му-
сять терпіти сільські незручності зара-
ди шматка золота. Їм хочеться якнай-
швидше вивідати у старого селюка про 
золото і зникнути з цього захолустя. 
Сини довго не затримувались, бо в них 
час – то гроші.

Старий Мусій все це бачив і розумів 
гру своїх  рідних і близьких, яку сам 
започаткував і грав у ній головну роль. 
Розумні і дуже чемні невістки та сини 

догоджали рідному татусеві на найви-
щому рівні, бо не були бідні. Немало 
сільчан нерідко вчащали до дідуся, 
сподіваючись на щасливий випадок. 
Отож, тому скучати не доводилось.

Та все, як то кажуть, має свій кінець. 
Лише Бог вічний. Не стало дідуся Му-
сія, а гра, яку він почав, продовжуєть-
ся. Багато охочих прагнуть придбати 
це господарство, плекаючи надію на 
щастя. Та сини не поспішають прода-
вати, бо мрія про золото ще не згасла. 
Оце недавно наїхали, все перевернули, 
перерили геть з фундаментом. І марно.

У безбожному суспільстві не було 
розбоїв, явних шахраїв і пройдисві-
тів. Бо було КДБ. А влада – в руках, 
у більшості своїй вірних ідеям кому-
нізму шахраям і пройдисвітам, які для 
себе побудували комунізм. Тепер вони 
демократи. Серед наших політиків та-
ких «демократів» багато, і демократію 
сприймають як вседозволеність. Спеку-
люють свободою слова, деморалізують 
наше суспільство. Тому мораль впала 
дуже низько, що надто небезпечно для 
існування нашої молодої держави.

Недавно група «Першого грудня» 
звернулась з тривогою до людей і по-
літиків змінити своє ставлення до вла-
ди. В умовах війни народ і влада по-
винні діяти воєдино. Зараз українське 
суспільство роз’єднане як ніколи, бо 
«ми дуже любимо свободу слова», а 
для провокаторів і ворогів телебачен-
ня – це поле діяльності, і там вони за-
робляють немалі гроші. Брехня, обман, 
заздрість, ненависть, захланність запо-
лонили наші душі. Ходимо до церкви, 
молимось Богові, а на перше місце 
ставимо гроші. Долар замінив Заповіді 
Божі.

Казимир ЛОКАЙЧУК, 
м. Чортків

Батьки і діти (Хитрий Мусій)
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Захист Вітчизни

Футбол

Власне це був свого роду підсумок 
вишколу, який розпочався день пе-
ред тим. Як повідав генерал-хорун-
жий Українського козацтва Володимир 
Мосейко, у ньому брали участь п’ять 

розвідувальних груп, що ви-
рушили до місця призна-
чення з Тернополя і Хмель-
ницького, маючи на своєму 
шляху пересування певні 
навчально-бойові завдання: 
підірвати мости, знешкоди-
ти ракетні установки, пере-
йти лінію фронту, захопити 
штаб тощо. З якою метою це 
все робиться? Для організа-
ції в майбутньому територі-
альної оборони; планується, 
що у кожному населеному 
пункті будуть створені неве-
ликі партизанські загони на 
випадок військової загрози. 

«Приємно бути на цій 
землі, де народився наш 
скарбничий, полковник 
Українського козацтва Іван 
Блаженко (саме пан Бла-
женко, відомий у нашому 

краї благодійник і меценат, був іні-
ціатором проведення цього заходу)», 
–  зазначив у своєму вітальному слові 
на відкритті свята пан генерал-хорун-
жий, повідавши про діяльність осеред-

ку. Перше хрещення тернопільські ко-
заки-десантники пройшли Майданом, 
потім багатьох із них захопила війна 
на сході… Нині активно займаються 
волонтерською діяльністю, об`їздили 
всю передову, організовують для бійців 
концерти… Все більше до них долуча-
ється багато молодих людей, які хочуть 
робити добрі речі, охоче приєднуються 
учасники АТО. 

Автору цих рядків пощастило по-
знайомитися з подружжям Анастасії 
Кавчак і Ярослава Панасюка, які саме 
припильновували за козацькою кухнею. 
Записалися вони в  козацтво рік тому. 
З перших днів обидвоє були на Майдані. 
«Якби мені сказали кілька років тому, 
що я буду ходити в берцях, наливати 
«коктейлі Молотова», добувати бруків-
ку, як б їм відповіла, що якісь нерозумні. 
Життя повернуло мене на 180 граду-
сів…». За освітою практичний психолог, 
молода жінка залишила вдома трирічно-
го сина і подалася до Києва в саму гущу 
подій.  «Мені хотілося, – щиро мовила 
пані Анастасія, – щоб моя дитина жила 
краще, щоб вона побачила ту Україну, 
яку я собі уявляла, яка і повинна бути». 

З чоловіком теж познайомилася у цен-
трі столиці в ті буремні революційні дні. 
Колишній «афганець»-розвідник проти-
стояв силовикам на барикадах з 2 груд-
ня по 18 лютого, коли під час 
однієї з атак «беркутівців» у 
Маріїнському парку втратив 
руку, відкидаючи гранату, щоб 
не постраждали інші… Ще 
рани кровоточили, записався 
в «Айдар». «Нам не потрібні 
твої руки, нам потрібна твоя 
голова», – сказав йому тоді у 
відповідь на запитання чим, 
мовляв, можу стати в при-
годі, організатор уславленого 
батальйону Петро Плетнюк, 
на жаль, уже нині покійний. 
Пан Ярослав і досі числиться в 
списках «айдарівців». 

Так козацтво для них і їхнього синоч-
ка Влада стало другим домом, другою 
сім`єю. Разом їздять на схід, разом вла-
штовують вишколи для молоді…

Привітав джуринян зі святом й один 
із його спонсорів – керівник ПАП «По-
лівці» Жан-Поль Прюдом. Француз за 
походженням, говорив, до речі, укра-
їнською, що йому приємно бачити тут 
багато молоді, яка любить спорт. Тому 
із задоволенням надаватиме спонсор-
ську допомогу розвитку спорту. Адже 
спорт – це здорова нація. На знак 
вдячності козаки вдарували французь-
кому гостю образ Пресвятої Богороди-
ці – давньої покровительки козацтва. 

Присутні вшанували хвилиною мов-
чання полеглого у війні на сході сво-
го односельчанина Руслана Коцюка, 
а військовослужбовці райвійськкомату 
разом з дружиною і донечкою Героя за-
світили на його могилі свічки пам`яті.

Опісля звучали пісні, народжені 
Майданом і війною на сході, у ви-
конанні співака із чудовим тембром  
голосу Ігоря Степа, котрий об`їздив 
з концертами всю передову, та його 
доньки. Юні сільчани мали нагоду на 
власні очі побачити фрагменти смер-
тоносного металу, спробувати на собі 
вагу бронежилета, поцілитися крізь 
оптику снайперської гвинтівки, безко-
штовно скуштувати козацької кухні. Та 
ось, як зазначалося вище, як для Джу-
рина люду було не густо. Невже війна 
нічому не учить?

Любомир ГАБРУСЬКИЙ,
фото автора

Козацький вишкіл у нащадків джурів
Джурами, як відомо, називали козацьких зброєносців. Від цього слова за однією з версій і походить назва села Джурин, де 

минулої неділі на місцевому стадіоні відбувся козацький вишкіл, який організував Тернопільський козацько-десантний екологіч-
ний осередок ім. Д.Вишневецького Українського козацтва. Свято було влаштоване, як то кажуть, на славу: закипала у казанках 
козацька юшка, доварювався куліш, присмачений шкварками, якими пригощали усіх охочих, на сонці виблискували позолотою 
вироби козацької кузні, сільчани повправлялися у стрільбах з пістолета та гвинтівки, послухали виступи приїжджих артистів 
тощо. Тільки ось нащадків джурів, на жаль, не надто зацікавило це дійство.

Кубок області. 1/8 фіналу 
(повторні матчі) 

ФК «Чортків» – ФК «Агрон ОТГ» Ве-
ликі Гаї – 0:2.

Як і в першій зустрічі, у матчі-відпо-
віді, який відбувся у середу, 8 червня, 
зафіксовано аналогічний результат, що 
встановився на табло на 41-у хв. гри. 
По перерві наші хлопці, провівши ряд 
замін, зуміли дещо вирівняти гру. Та й 
гості збавили оберти, мабуть, вирішили 
не затрачати зайвих зусиль. Адже най-
ближчої неділі вони знову завітають 

до Чорткова на матч чергового туру 
(початок – о 16-й год.). Отож, 0:2 (0:2 
– рахунок першого матчу) – і далі за 
кубком крокують тернополяни.

ФК «Збруч» Підволочиськ – ФК «Ви-
гнанка» – 5:0.

Не змогли втримати мінімальну пе-
ревагу, здобуту у домашній зустрічі 
(1:0), і дебютанти кубкових змагань, 
без варіантів поступившись на виїзді 
0:5. Тож і ще один представник Чорт-
ківщини припиняє боротьбу на першій 
стадії змагань.

*    *    *

Чемпіонат району. 5-й тур
Перша група
Косів – Улашківці – 5:1; «Буревіс-

ник» Пробіжна – Гадинківці – 2:1; 
Звиняч – Колиндяни – 4:1; Заводське 
– Бичківці – 1:0; Ягільниця – Нагірян-
ка – 2:2; Гор. Вигнанка – «Калічівка» 
Чортків – 2:0.

Друга група
Зона «А». Ромашівка – Ридодуби – 

3:0; Милівці – Полівці – 2:4; Джурин 
– Палашівка – 4:1; Росохач – Біла – 
2:1, Скородинці – Базар – 2:4; Біло-

божниця – Сосулівка –  0:3.
Зона «Б». «Максимум» Чортків – 

Малі Чорнокінці – 5:1; Залісся – Да-
видківці – 1:2; В.Чорнокінці – Про-
біжна – 1:1; Товстеньке – Шманьківці 
–  1:0.

Контрольно-дисциплінарним комі-
тетом районної федерації футболу при-
нято рішення щодо зустрічі 2-го туру 
Залісся – В.Чорнокінці. За зіграний 
матч в день, не встановлений федера-
цією, двом командам зараховано тех-
нічну поразку. 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

А все так добре починалося…

Чемпіонат області. 5-й тур. 
ФК «Чортків» – «Нива» Тернопіль – 1:3.
Чимало уболівальників зібралося ми-

нулої неділі на оновленому полі стадіону 
«Кристал», аби побачити протистояння 
чортківчан і вчорашнього представни-
ка першої ліги всеукраїнської футболь-

ної першості, що свого часу був грозою 
авторитетів елітного дивізіону України. 
Колись грізна «Нива» прибула до на-
шого міста з чималою групою фанатів, 
котрі ні на мить не змовкали упродовж 
всього матчу. 

…А все так добре починалося для 

чортківчан. Вже на восьмій хвилині зу-
стрічі вони повели у рахунку – відзна-
чився нападник Володимир Данчак. Та 
іменита «Нива» одразу оговталася від 
удару, розписавшись до перерви двічі у 
наших воротах. Тож коли хтось із їхніх 
фанатів пробрався до табло, встано-

вивши «рахунок» 1:5, подумалося, лиш 
би не наврочили, бо як мінімум двічі 
гості нас пробачили у стовідсоткових 
моментах. Однак по перерві тернопо-
ляням вдалося відзначитися лише од-
ного разу. Тож зустріч так і закінчилася 
з рахунком – 1:3.

Не наш день
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Обнова

Імпреза

Міжнародний день захисту дітей – пре-
красне свято радості та одвічної надії. 
Адже саме в дітях ми хочемо бачити здій-
снення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, 

щоб вони росли здоровими та радісними, 
прославляли свої родини і рідний край. 
Цьогорічне святкування Міжнародного 
дня захисту дітей у с. Білобожниця відбу-

валося минулої неділі, розпочавшись о 3-й 
годині пополудню на сільському стадіоні.

Під час святкування можна було поба-
чити виступ найменших учасників, а саме 

вихованців Білобожницького ДНЗ «Дзві-
ночок», творчий виступ танцювального 
колективу зі с. Ридодуби, різні конкурси, 
в яких брали участь дорослі й малі. Дітей 
розважали ростові ляльки в образах Маші і 
Ведмедя, Клоуна і Кітті, також діткам було 
запропоновано безкоштовний аквагрим.

Завдяки спонсорам малеча ласувала 
смачним морозивом – безкоштовно. А на-
родний депутат України від нашого вибор-
чого округу Олег Барна в тон гаслу свята 
– «Усі ми родом із дитинства» поділився 
враженнями: «Ми всі – діти, незалежно 
від віку, тільки трохи поміняли погляди на 
життя і стали відповідальніші…».

Тетяна ЧОРНІЙ, 
начальник юридичної та кадрової роботи 

Білобожницької сільської ради

Хоча акордів там злинуло в піднебесся 
кольору блавату чимало. Ще б пак – да-
роване вдячній публіці диво тривало аж 
цілу годину та ще й сорок хвилин! Розпо-
чиналося все славнем Чорткову на слова 
знаного й улюбленого в краї поета-пісня-
ра, директора коледжу Романа Пахолка, 
а завершилось духовним славнем україн-
ства – «Боже великий, єдиний». Поміж 
тим зазвучали стрілецькі й козацькі марші 
та пісні, всеохоплююча патріотика з нео-
дмінною темою сучасся – війни на сході 
України. Мідь духового оркестру гармо-
нійно лучилася з проникливими голосами 
вокалістів Федора Щура, Ореста Слободя-
на, Лілії Висичанської, стрінутих щирими, 
палкими оплесками. 

Концерт відбувся за підтримки згадано-
го вже автора багатьох залучених до зву-
чання творів Романа Пахолка та депутата 
обласної ради, керівника ПСП «Ягільни-
ця – В» Василя Вислоцького. А зініціював 
таку імпрезу з уклінною синівською дякою 
власне Роман Дерманський. Це вже пере-

годом в нашій бесіді він закцентував: де 
лиш не доводилось йому виступати з духо-
вими оркестрами впродовж 25-ти літ вій-

ськової служби (бо п. Роман – в минуло-
му кадровий військовий), а відтак десяти 
років очільництва колективу духовиків у 

педколеджі. Відвідини ж родинного села з 
такою мистецькою місією ніяк не склада-
лися, аж тепер.

Народний депутат України Олег Барна, 
котрий того вечора тепло вітав земляків у 
Ягільниці, вже наступного дня чуттєво на-
писав на своїй сторінці в Фейсбуці: «Саме 
так зароджується народна культура. Саме 
такі повинні бути майстри музики та піс-
ні: від народу, до народу і для народу. Це 
приємно і дивовижно, коли молодь продо-
вжує традиції та несе в народ українську 
пісню».

А ще ягільничан здоровили очільниця 
культуральної родини району Галина Чай-
ківська, Ягільницький сільський голова 
Йосип Зібрівський, керівник народного 
музею історії села Степан Бубернак (як 
господар території – адже імпреза від-
бувалася на майданчику перед будівлею 
сільської ради, де міститься й скарбниця 
роду – тамтешній музей). Духовним він-
цем сповивав оказію отець-парох Олег 
Ольховецький. До слова, ним було помі-
чено таке велелюддя громади втретє в році 
– після найбільших християнських свят  
Різдва та Великодня. Ось на що спосібна 
духова музика! Тому й прикро, що наразі 
власне цей оркестр, чисельністю понад со-
рок осіб, – єдиний в районі…

Анна БЛАЖЕНКО

Саме з таким символічним гаслом 
третього дня літа за дорученням За-
водського селищного голови Людмили 
Павлінської біля будинку культури від-
крито дитячий майданчик. Вже кіль-
ка років, практично в центрі селища, 
стояли атракціони, що вимагали допо-
внення. Це розуміли всі, і настав той 
час, коли другий крок у покращенні 
дозвілля дітей Заводського зроблено. А 
ще краще, що вдалося це зробити з по-
чатком літа й канікул. Однак і це – не 
кінець. Далі буде. 

Сподіваємось, такі маленькі покра-
щення стануть справами, означеними 
великими змінами на краще життя За-
водської громади. І ми всі разом збе-
режемо зроблене заради майбутнього. 

Іван СТЕЧИШИН,
 начальник гуманітарного відділу 

Заводської селищної ради

Фото Марини ДУДЯК

Тут ми й провели разом зі всіма небай-
дужими швайківчанами (найперше, котрі 
мають дітей) свято «Хай щастю дитини 
не буде кінця». Немає в нашому селі са-
дочка, та дітки ростуть-підростають. На 
літо багато прибуває погостювати. Ось і 
обладнали позаду старої школи веселий 
майданчик. Є тепер дві гойдалки – з ко-
никами, як колись, та на ланцюгах, аби 
злітати аж до неба. З автомобільних шин 
художньо вирізані та пофарбовані рав-
лики й ослики, жабки, свинки. Великий 
пеньок – то немов столик, а маленькі 
дістали вуха й очі, бо розмальовані. Із 
пластикових пляшок – всілякі квіти: дзві-
ночки, ромашки. Гойдалки – то робота 
нашого сельчанина Миколи Лейб`юка, і 
різали, й малювали, і фантазували Зоря-
на Марчишин та Іванна Матвієшин (се-
кретар сільської ради). З-поміж старших 
дітей доклалися Софія Гапин і Таня Со-
рока. Вони розпочинали і вели свято. Ра-
зом з цими дівчатками ігри поміж дітвори 

провадила ще й Юля Грицишин. Охочих 
читати вірші виявилось немало: Наталя 
Сорока, Андріана Гапин, Тарасик Крен-
цік, Соломійка Канюка, Олеся Чудик, 
Настя Ковальчук. Були й наймолодші, ві-
ком по 3-4 рочки: Святослав, Вероніка, 
Божена, Каміла, Влад, Володя, Максим, 
Михайлик. Загостили й діти зі сусідніх 
Гадинківців. 

Для того, щоб було таке веселе свято 
на новому майданчику, доклалися спон-
сори – ПАП «Паросток» (директор Єв-
ген Шкабар), Роман Папінко, Галина і 
Станіслав Лисиці, Євген Мудрий, Василь 
і Любов Пилипіви. І багато батьків – сво-
їми матеріальними датками. На свято зі-
бралися мами і тати, бабусі, дідусі (бо ж 
неділя). А солодкими гостинцями щиро 
ділилися наші господині Марія Мельник, 
Надія Ковальчук, Богдана Кренцік.

Галина ШЛАПАК, 
бібліотекар с. Швайківці

Там равлик щулиться, а жабка кумкає, 
і вже пеньок розвісив вуха

Такі всілякі звірятка і живність – герої улюблених казок-байок-гуморинок малечі «прописалися» на ігровому дитячому майданчику в с. Швайківці.

Свято дитинства триває

Дитинство в білобожницькому варіанті

А духовий оркестр – у вишиванках
Погоже надвечір`я, дощ впереміж із сонцем, а ще – багато вишиття і рідних серцю барв. Те все минулої неділі злучив в єдино-

му акорді виступ-концерт духового оркестру Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського в родинному 
селі керівника оркестру Романа Дерманського – Ягільниці.



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.35, 23.50 На слуху 
08.30 Паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.20 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
10.20 Д/ф «Гора Рашмор» 
11.15 Д/с «Вiзит до Кореї» 
11.50 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
13.45 Мультфiльми 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.05 Х/ф «Вавiлон ХХ» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Орегонський путiвник 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Козаки. Футбол» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 7» 
13.45, 14.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 4» 
20.15 Т/с «Свати - 1» 
21.30 Т/с «Нашi панi у 
Варшавi» 
00.00 Х/ф «Операцiя 
Тушонка» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.40 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Жереб долi» 
13.30 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.20 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Особистi 
обставини» 
22.40 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 
00.30 Х/ф «П’ятниця 13» (18+) 

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 «Випробуй на собi» 
17.25 «Живi сторiнки» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «Урок... для батькiв» 
20.15 «Луцьк: на розвої 
вiкiв...» 
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, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
07.50 Програма «Твiй дiм» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
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УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.35, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55 Про головне 
09.45 Д/с «Мости мiж 
свiтами» 
10.30 Д/с «Клуб пригод» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Школа Мерi Поппiнс 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКI 
СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНIЙ 
РАДI УКРАЇНИ на тему: 
«Стратегiя реiнтеграцiї в Україну 
тимчасово окупованої територiї 
Автономної Республiки Крим та 
мiста Севастополь: проблемнi 
питання, шляхи, методи та 
способи» 
18.15 Новини. Свiт 
19.35 Т/с «Травма» 
20.30 Книга ua 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Козаки. Футбол» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 7» 
13.45, 14.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 4» 
20.15 Т/с «Свати - 2» 
21.30 Т/с «Нашi панi у 
Варшавi» 
00.00 Х/ф «Про що ще 
говорять чоловiки» 

ІНТЕР
06.05, 11.05, 12.25, 
05.25 «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 «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 
13.30, 14.20 «Судовi 
справи» 
15.40, 16.15 «Сiмейний 
суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Особистi 
обставини» 
22.50 Т/с «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» 
00.35 Х/ф «День працi» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Як це?» 
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» 
14.55, 18.25 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Дiловий ритм» 
17.30 «ПрофStyle» 
18.30 «Не перший погляд» 
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 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.35 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
13.00 25 рокiв Т.А.Н.Г.о, 
балет «Нескоренi духом» 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Термiнове занурення» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
22.40 Х/ф «Iсторiя Марти 
Стюарт» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Шулер» 16+ 
12.15, 13.10 Х/ф «Втiкач» 
16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.30, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
16.50 Т/с «Чужi крила» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Володимирська, 
15» 16+ 
22.25 Т/с «Демони» 16+ 
23.15 Х/ф «Служителi 
закону» 16+ 

СТБ
07.10, 16.00 «Все буде добре!» 
09.10 «Зiркове життя» 
11.00, 02.35 Х/ф «Пропала 
грамота» 
12.40 «Х-Фактор - 6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-5 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 Х/ф «Вавилон XX» 
00.45 «Давай поговоримо 
про секс» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.05, 18.00 Абзац! 
06.00, 07.15 Kids Time 
06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.17 Т/с «Друзi» 
10.55 Т/с «Щасливi разом» 
17.00, 19.00 Хто зверху 
22.00 Х/ф «Жiнка кiшка» 16+ 
00.00 Х/ф «Санктум» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 03.50 Зiрковий шлях 
11.00 Реальна мiстика 
12.00 Глядач як свiдок 
13.40, 15.30 Х/ф «Кохання 
з пробiрки» 
18.00 Т/с «Катина любов» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.50 Футбол. Євро 2016. 
Францiя - Албанiя 
00.00 Великий футбол 
Євро 2016 
 

2+2
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 02.30 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.00 
«Спецкор» 
09.00, 23.30 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Будапешт» 
10.15 Д/п «Iнженернi 
iмперiї. Майя» 
11.10 Д/п «Помста 
природи» 
12.20 «Вiдеобiмба» 
13.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.50, 00.00 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.40 Х/ф «Знак» 16+ 
19.20 «Люстратор 7.62» 
20.00 Х/ф «Кiнець гри» 16+ 
22.00, 00.50 Т/с «Олiмп» 16+ 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.30, 23.50 На слуху 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55 Про головне 
09.50 Д/с «Мости мiж 
свiтами» 
10.35 Вiкно в Америку 
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 
15.35 Надвечiр’я. Долi 
16.30 Свiтло 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.35 Т/с «Травма» 
20.30 Prime time з 
Мирославою Гонгадзе 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 Переселенцi 
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, 07.40, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Козаки. Футбол» 
09.30 «Мiняю жiнку - 7» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 8» 
13.45, 14.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 4» 
20.15 Т/с «Свати - 2» 
21.30 Т/с «Нашi панi у 
Варшавi» 
00.00 Х/ф «День радiо» 

ІНТЕР
06.05, 11.05, 12.25, 05.25 
«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 «Впiзнай 
мене, якщо зможеш» (16+) 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
15.40, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Особистi 
обставини» 
00.30 Т/с «Марафонець» (16+) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
14.55, 18.25 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «ПрофStyle» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Таємниця 
Богородицi Пирогощi» 
17.35 Кобзар єднає Україну. 
«Європейський дiм» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

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

09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
09.45 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Європа у 
фокусi» 
12.40 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Вiчна пiвнiч» 16+ 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
17.30 Програма «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф 
«Суперполiцейський» 

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.50 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Без гальм! 
10.40 М i Ж 
11.05 Дивитись усiм! 
12.00, 13.20 Х/ф «Розбiрки 
у маленькому Токiо» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.20 Х/ф 
«Беовульф» 16+ 
16.35 Х/ф «300 
спартанцiв» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Кримiнальна Україна 
21.25 Т/с «Володимирська, 
15» 16+ 
22.20 Свобода слова 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.15 «Зiркове життя» 
10.10 Х/ф «Спортлото-82» 
12.05 Х/ф «Спокута» 
13.50, 20.00, 02.00 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.35 «Доньки-матерi» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.22 Т/с «Друзi» 
09.15 Х/ф «Геркулес» 
12.33 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Дешево i сердито 
20.15 Ревiзор 
22.50 Страстi за ревiзором 
01.15 Х/ф «Серцеїд» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
05.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зiрковий шлях 
11.45 Реальна мiстика 
13.40, 15.30 Т/с «Мiй» 16+ 
18.00 Т/с «Катина любов» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.50 Футбол. Євро 2016. 
Бельгiя - Iталiя 
00.00 Великий футбол 
Євро 2016 

2+2
06.15 «Вайпаут» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30 «Top Gear» 
10.30 Т/с «Скорпiон» 16+ 
12.00, 16.30, 23.30 
«Секретнi матерiали» 
14.30 «Люстратор 7.62» 
15.30 «Люстратор. 
Спецпроект» 
17.30 «Українськi сенсацiї» 
18.30, 23.00 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.00 Х/ф «Лiтак проти 
вулкана» 16+ 
22.00, 00.50 Т/с «Олiмп» 16+ 
00.00, 01.45 Т/с 
«Загублений свiт» 
02.30 «Облом.UA.»

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.30, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.55 Про головне 
09.45 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.10 Д/с «Мости мiж 
свiтами» 
10.50 Д/с «Клуб пригод» 
11.15 Д/с «Вiзит до Кореї» 
11.45 Перша студiя 
12.25 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.55 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Фольк-music 
16.10 Путiвник прочанина 
16.25 Подорожнi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Травма» 
20.20 Д/ф «Дихай» iз циклу 
«Неоголошена вiйна» 
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, 07.40, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Козаки. Футбол» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 7» 
13.45, 14.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 4» 
20.15 Т/с «Свати - 1» 
21.30 Т/с «Нашi панi у 
Варшавi» 
00.00 Х/ф «Про що 
говорять чоловiки» 

ІНТЕР
06.10, 11.05, 12.25, 
05.25 «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 «Впiзнай 
мене, якщо зможеш» (16+) 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
15.40, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Особистi 
обставини» 
00.20 Х/ф «Кращий 
захист» 
 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Живi сторiнки» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Нотатки на глобусi» 
11.50 «Луцьк: на розвої 
вiкiв...» 
14.00 Д/ф «Iван 
Миколайчук. Тризна» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Як це?» 
17.30 «Смакота» 
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 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 

08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Твiй дiм» 
12.40 Програма «Рекламна 
кухня» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Полярна буря» 16+ 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Радiо Вест» 16+ 

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 16.35 Т/с «Шулер» 16+ 
11.55, 13.20 Х/ф «У 
пошуках пригод» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Володимирська, 
15» 16+ 
22.25 Т/с «Демони» 16+ 
23.15 Х/ф «Втiкач» 16+ 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Зiркове життя» 
10.45 «Вагiтна у 16» 
11.45 «Доньки-матерi» 
12.45 «Х-Фактор - 6» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.05, 18.00 Абзац! 
06.00, 07.15 Kids Time 
06.02 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi» 
07.17 Т/с «Друзi» 
11.00 Т/с «Щасливi разом» 
16.40, 19.00, 20.00 Вiд 
пацанки до панянки 
22.10 Х/ф «Наречена за 
будь-яку цiну» 18+ 
00.00 Х/ф «Мiж небом i 
землею» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 11.00 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
12.00 Глядач як свiдок 
13.40, 15.30 Х/ф 
«Кульбаба» 
16.00 Т/с «Адвокат» 16+ 
18.00 Т/с «Катина любов» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.50 Футбол. Євро 2016. 
Португалiя - Iсландiя 
00.00 Великий футбол 
Євро 2016 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.00 
«Спецкор» 
09.00, 23.30 «Секретнi 
матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Берлiн» 
10.15 Д/п «Iнженернi 
iмперiї. Ацтеки» 
11.10 Д/п «Помста природи» 
12.55 Т/с «Скорпiон» 16+ 
13.45 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.40, 00.00 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.30 Х/ф «Американський 
нiндзя 5» 16+ 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00 Х/ф «Охоронець» 16+ 
22.00, 00.50 Т/с «Олiмп» 
16+ 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.15, 21.00 Новини 
06.35, 23.25 Золотий гусак 
07.35, 23.50 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.15, 18.30 Про головне 
09.50 Д/с «Мости мiж 
свiтами» 
10.35 Д/с «Клуб пригод» 
11.20 Чоловiчий клуб 
11.55 Вересень 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.55 Хочу бути 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Театральнi сезони 
15.35 Вiра. Надiя. Любов 
16.35 Гра долi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.00 Новини. Свiт 
19.10 Х/ф «Бiлий птах з 
чорною ознакою» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
22.40 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Козаки. Футбол» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 8» 
13.45, 14.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.45 «Найкращий 
ресторан з Русланом 
Сенiчкiним» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 4» 
20.20 «СватиКИ» 
22.20 «Свiтське життя» 
23.20 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
06.05, 11.05, 12.25 
«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 «Впiзнай мене, 
якщо зможеш» (16+) 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
15.40, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Пiти, щоб 
залишитися» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 Кобзар єднає Україну. 
«Європейський дiм» 
10.35 «100 шедеврiв» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
14.00 «Що робити?» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Знаменитi українцi. 
Гнат Юра» 
17.30 «Cад.Город.Квiтник» 
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 

07.35 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.00 Європа у фокусi 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Калейдоскоп» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 Програма 
«Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Катастрофа» 
17.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
22.35 Х/ф «Без звуку» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.50 Т/с «Чужi крила» 
11.50, 13.20 Х/ф «Малавiта» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.20 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25, 22.00 Т/с «На трьох» 
23.25 Х/ф «Золото дурнiв» 16+ 

СТБ
05.50, 18.30 Т/с «Коли ми 
вдома» 
07.10 «Зiркове життя» 
09.05 Х/ф «Тариф на 
кохання» 
10.50 Х/ф «Катерина. 
Сiм’я» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.45 Х/ф «Не пiдганяй 
кохання» 
22.35 Х/ф 
«Домоправитель» (12+) 
00.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.25 Т/с «Друзi» 
10.15 Серця трьох 3 
18.00 Абзац! 
19.00 Х/ф «Володар 
перснiв: Братство персня» 
22.40 Х/ф «Володар 
перснiв: Двi вежi» 16+ 
02.10 Суперiнтуїцiя 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.00 Реальна мiстика 
12.00 Глядач як свiдок 
13.40, 15.30 Т/с «Будинок 
без виходу» 
18.00 Т/с «Катина любов» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.50 Футбол. Євро 2016. 
Iспанiя - Туреччина 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 19.20 «Секретнi 
матерiали» 
10.15 Д/п «Iнженернi 
iмперiї. Да Вiнчi» 
11.10 Д/п «Помста 
природи» 
12.10 «Вiдеобiмба» 
13.45 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.40 Т/с «Загублений свiт» 
16.30 Х/ф «Хiмiк» 16+ 
20.00 Х/ф «Люди-Iкс: 
Остання битва» 16+ 
22.05 Х/ф «Засiдка» 18+ 
00.00 Х/ф «Вiдмороженi» 18+ 

УТ-1 
08.10 Смакота 
08.35 Золотий гусак 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.10 Мистецький пульс 
Америки 
09.40 Як це? 
10.10 Хто в домi хазяїн? 
10.35 Хочу бути 
10.55 Школа Мерi Поппiнс 
11.10 Казки Лiрника Сашка 
11.30 М/с «Казки Андерсена. 
Сучасне прочитання» 
13.25 Х/ф «Втручання мами» 
15.30 Чоловiчий клуб. Спорт 
16.50 Чоловiчий клуб 
17.35 Т/с «Мафiоза» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.35 Дорога до Рiо-2016 
22.05 Iсторiя музики з 
Бобом Россом 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
07.00, 19.30 ТСН
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiтське життя» 
11.00 Т/с «Нашi панi у 
Варшавi» 
16.00, 21.20 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.35, 18.30 «Розсмiши 
комiка 6» 
20.15 «Жiнка-банкомат» 
23.15 Х/ф «Персонаж» 

ІНТЕР
06.45, 20.00 «Подробицi» 
07.50 М/ф «Крокодил 
Гена» 
09.00 Х/ф «Принцеса на 
бобах» 
11.10 Т/с «Особистi 
обставини» 
18.10, 20.30 «Ювiлейний 
концерт Iгоря Крутого» 
22.30 Т/с «Одружити 
Казанову» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Cад.Город.Квiтник» 
11.20 «У пошуках легенд» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Абетка здоров’я» 
15.30 «Слiд» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Сторiнками iсторiї» 
17.30 «У народному стилi» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.30 «Український музей 
декоративного мистецтва» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.15, 11.00 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Вiдсутня 
ланка» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Високi 
частоти» 16+ 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Попелюшка» 

16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 Програма 
«Євромакс» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 «Вклоняючись 
героям». Творчий вечiр 
Ю.Кiцили 
22.25 Х/ф «Коханка» 16+ 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.00 Кримiнальна Україна 
08.55 Секретний фронт 
10.50 Антизомбi 
11.50 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.05 Iнсайдер 
14.00 Т/с «Демони» 16+ 
16.35 Х/ф «Золото дурнiв» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Два стволи» 16+ 
22.05 Х/ф «Швидше кулi» 16+ 
00.00 Х/ф «Нiндзя-убивця» 18+ 

СТБ
08.50 «Все буде смачно!» 
09.50 «Подорож тiтки Алли 
Iталiєю» 
13.05 Х/ф «Баламут» 
14.55 Х/ф «Не пiдганяй 
кохання» 
17.10 Х/ф 
«Домоправитель» (12+) 
19.00 Х/ф «Вiтер в 
обличчя» (16+) 
22.55 «Давай поговоримо 
про секс» 
00.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 09.00 Kids Time 
06.12 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
09.02 Дешево i сердито 
10.15 Ревiзор 
12.55 Страстi за ревiзором 
15.20 Вiд пацанки до 
панянки 
17.30 М/ф «Тор: Легенда 
вiкiнгiв» 
19.10 М/ф «Ронал-варвар» 16+ 
21.00 Х/ф «Все можу» 16+ 
22.45 Х/ф «Гарольд i 
Кумар iдуть у вiдрив» 16+ 
00.15 Х/ф «Наречена за 
будь-яку цiну» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зiрковий шлях 
09.10 Т/с «Будинок без 
виходу» 
13.00, 15.20 Т/с «Бабуся 
при надiї» 16+ 
17.15, 19.40 Т/с «Коли 
зацвiте богун» 16+ 
21.50 Футбол. Євро 2016. 
Португалiя - Австрiя 
00.00 Великий футбол 
Євро 2016 
02.20 Реальна 
мiстика 
03.50 Т/с 
«Черговий лiкар» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
10.05 «Вайпаут» 
11.55 «Top Gear» 
14.00 Т/с 
«Скорпiон» 16+ 
16.20 Х/ф «Помпеї» 16+ 
20.10 Х/ф «Повернення 
Геркулеса» 16+ 
22.05 Х/ф «Королiвство 
гладiаторiв» 18+ 
23.50 Х/ф «Пiранья» 18+ 
01.40 «Облом.UA.» 

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.45 Крок до зiрок 
07.35 Свiт on line 
08.20 Смакота 
09.00 БОГОСЛУЖIННЯ у 
ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРIЙЦI 
12.00 Путiвник прочанина 
12.20 Гра долi 
12.55 Мистецькi iсторiї 
13.30 Спогади 
14.00 Театральнi сезони 
14.35 Фольк-music 
16.30 Х/ф «Святий Фiлiпп. 
Я вибираю рай» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Книга ua 
22.40 Iсторiя музики з 
Бобом Россом 
23.00 Паспортний сервiс 
23.20 День Янгола 

1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 «Маша i ведмiдь» 
09.50 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Козаки. Футбол» 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт 5» 
12.05 Т/с «Нашi панi у 
Варшавi» 
13.55 Т/с «Свати - 1» 
16.55 Т/с «Свати - 2» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Обраниця» 
01.10 Д/ф «Кобзар» 

ІНТЕР
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг» 
12.00 Х/ф «Пiти, щоб 
залишитися» 
14.00 «Ювiлейний концерт 
Iгоря Крутого» 
17.45, 21.30 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт» (16+) 
20.00 «Подробицi тижня» 
23.05 Т/с «Одружити 
Казанову» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.30 «Думки вголос» 
11.50 «Український музей 
декоративного мистецтва» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «Азбука смаку» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Подiум її життя» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 Д/ф «Марiя Левитська. 
Театральний роман» 

TV-4
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Попелюшка» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 

15.30 Програма «Слiд» 
16.00 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
16.30 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 Програма 
«Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Європа у фокусi 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.10 Х/ф «Секс i мiсiс Iкс» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.00 Дивитись усiм! 
10.00 Без гальм 
10.35 М i Ж 
11.00 Х/ф «Година пiк» 16+ 
12.45 Факти. День 
13.05 Х/ф «Мiстер Крутий» 16+ 
14.45 Х/ф «Швидше кулi» 16+ 
16.40 Х/ф «Два стволи» 16+ 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Я, 
Франкенштейн» 16+ 
22.05 Х/ф «Дiвчина з тату 
дракона» 18+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.15 «Караоке на 
Майданi» 
11.10 Х/ф «Вiтер в 
обличчя» (16+) 
15.10 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним» 
19.00, 00.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
23.00 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Kids Time 
06.02 М/с «Дракони: 
Вершники Олуха» 
08.15 М/ф «Тор: Легенда 
вiкiнгiв» 
10.05 Х/ф «Ельдорадо» 
14.00 М/ф «Ронал-варвар» 16+ 
15.40 Х/ф «Все можу» 16+ 
17.30, 00.25 Х/ф «Тупий 
i ще тупiше: Коли Гаррi 
зустрiв Ллойда» 16+ 
19.00 Х/ф «Тупий i ще 
тупiше» 16+ 
21.00 Х/ф «Супернянь» 16+ 
22.45 Х/ф «Супернянь 2» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
09.25 Х/ф «Даремна 
жертва» 16+ 
11.15 Т/с «Коли зацвiте 
богун» 16+ 
15.00 Х/ф «Соло на 
саксофонi» 16+ 
17.00, 20.00 Т/с «Непутяща 
невiстка» 16+ 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
21.50 Футбол. Євро 2016. 
Швейцарiя - Францiя 
00.00 Великий футбол 
Євро 2016 
 

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 Ток-шоу «Хоробрi серця» 
16.00 Д/п «Зброя» 
16.25 Х/ф «Люди-Iкс: 
Остання битва» 16+ 
18.30 Х/ф «Мисливець 
проти Чужого» 16+ 
20.10 Х/ф «Бунт» 16+ 
22.00 Х/ф «Засiдка» 18+ 
00.00 Х/ф «Королiвство 
гладiаторiв» 18+ 
01.45 «Облом.UA.» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам доведеться терпля-

че і завзято просуватися 
вперед до своєї мети по 
досить крутій стежці. Буде 
потрібно чимало зусиль і 
часу, щоб вирішити числен-
ні дрібні проблеми. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вирішувати свої пробле-

ми вам доведеться само-
стійно, і почати тут потрібно 

з того, щоб не створювати 
зайвих труднощів іншим. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Можна буде багато чого 

встигнути зробити і на-
віть досягти бажаної мети. 
Успішно реалізуються заду-
мані проекти. 

РАК (22.06-23.07) 
Не поспішайте будувати 

тверді плани і строго сліду-
вати їм. Зараз сприятливий 

період для того, щоб спокій-
но пливти за течією. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Сконцентруйтеся на ро-

бочих ідеях і планах, за-
цікавте потенційних одно-
думців. Разом ви зможете 
багато чого досягти досить 
швидко. 

ДІВА (24.08-23.09)
Постарайтеся бути терп-

лячіші. В усіх є недоліки, ви 

теж не без гріха, і спроба 
навчити кого-небудь жити 
обернеться для вас досить 
неприємною ситуацією. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам надійде пропозиція 

взяти участь в багатообіця-
ючому проекті – погоджуй-
теся швидше. Не варто бо-
ятися змін. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви одержите довгоочі-

кувану звістку про над-
ходження великої суми 
грошей на ваш рахунок. 
У професійних справах 
ймовірні позитивні зміни.  

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам знадобляться рі-

шучість, зібраність і напо-
легливість. Сприятливий 
період для нових справ, 
пошуку ділових партнерів і 
однодумців. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ви можете зіштовхнутися 

з проблемами, потрібно буде 
зайнятися вирішенням тер-
мінових справ. З’явиться до-
даткове навантаження, а зо-
середитися стане сутужніше. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Не відкладайте в довгу 

шуфляду рішення проблем, 
дійте тут і зараз. Вдалий 
період для обмірковування 

планів і втілення їх у життя. 
Вихідні можуть внести плу-
танину в сімейне життя. 

РИБИ (20.02-20.03) 
Варто уважніше придив-

лятися до того, з ким вам до-
водиться мати справи. Осо-
бливо це важливо для тих, 
хто планує укладати угоди. 
Настане сприятливий час для 
зміцнення та стабілізації ва-
шого фінансового становища. 

13.00 25 рокiв Т.А.Н.Г.о, 
балет «Нескоренi духом» 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Авторська теорiя» 
17.30 Програма 
«Євромакс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Купальники» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.50 Т/с «Чужi 
крила» 
12.15, 13.10 Х/ф 
«Служителi закону» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.30, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Володимирська, 
15» 16+ 
22.25 Т/с «Демони» 16+ 
23.15 Х/ф «Малавiта» 16+ 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.00 «Зiркове життя» 
10.45 Х/ф «Вавилон XX» 
12.45 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
20.00, 01.50 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-5 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
00.40 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.27 Т/с «Друзi» 
12.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
17.35, 19.00, 20.00 
Суперiнтуїцiя 
18.00 Абзац! 
21.30 Х/ф «Охоронець» 
00.10 Х/ф «Адвокат 
диявола» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
21.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15, 03.50 Зiрковий шлях 
11.00 Реальна мiстика 
12.00 Глядач як свiдок 
13.40, 15.30 Х/ф «Даремна 
жертва» 16+ 
18.00 Т/с «Катина любов» 
18.50 Футбол. Євро 2016. 
Україна - Пiвнiчна Iрландiя 
21.50 Футбол. Євро 2016. 
Нiмеччина - Польща 
00.00 Великий футбол 
Євро 2016 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.00 «Спецкор» 
09.00, 19.20, 23.30 
«Секретнi матерiали» 
09.20 Д/п «Пiдземнi мiста. 
Лондон» 
10.15 Д/п «Iнженернi 
iмперiї. Персiя» 
11.10 Д/п «Помста природи» 
12.15 «Вiдеобiмба» 
13.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
14.45, 00.00 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.35 Х/ф «Кiнець гри» 16+ 
20.00 Х/ф «Хiмiк» 16+ 
22.00, 00.50 Т/с «Олiмп» 
16+ 



№ 23 (8571), 10 червня 2016 року

Різне10

Конкурс

Заувага

На замітку автолюбителям

Для замовлення індивідуального 
номерного знака власник транспорт-
ного засобу (уповноважена особа) 
звертається у м. Тернопіль, вул. Бе-
режанська, 65, 3-й поверх, каб. № 4, 
тел. 43-58-06, електронна адреса otk@
ter.hsc.gov.ua або в територіальні сер-
вісні центри області, де подає наступ-
ний пакет документів:

1) заяву про встановлення можли-
вості оформлення індивідуального 
номерного знака;

2) заяву про забезпечення виготов-
лення комплекту індивідуальних но-
мерних знаків;

3) свідоцтво про реєстрацію тран-
спортного засобу або його копію;

4) довіреність, оформлену в уста-
новленому законодавством порядку 
(за потреби);

5) паспортний документ;
6) засвідчену в установленому по-

рядку копію документа, що підтвер-
джує державну реєстрацію символіки 
або логотипа юридичної особи (у разі 
нанесення логотипа або символіки на 
індивідуальний номерний знак);

7) копію посвідчення члена громад-
ського об’єднання, юридичної особи, 
логотип яких буде нанесено на індиві-
дуальний номерний знак (за потреби).

Макет індивідуального номерного 
знака розробляється посадовою осо-
бою сервісного центру, погоджуєть-
ся із замовником та затверджується 
керівництвом сервісного центру. На 
підставі затвердженого макета ви-
значається вартість комплекту інди-
відуальних номерних знаків згідно 

з чинним законодавством (пункт 22 
Постанови КМ № 795 від 4 червня 
2007 р.):

три символи – 300 грн., кожний на-
ступний – 90 грн., графічний елемент 
– 500 грн., знак номерний тип 7-1 – 
152,28 грн.

Після здійснення усіх передбачених 
законодавством платежів, що під-
тверджується відповідною квитанці-
єю, затверджений макет упродовж 10 
робочих днів з дати реєстрації в ТСЦ 
МВС матеріалів замовлення посадо-
вою особою ТСЦ МВС передається 
виробникові. Термін виготовлення ін-
дивідуального номерного знака – до 
1 місяця. 

Наступним кроком повинна стати 
реєстрація індивідуальних номерних 
знаків за допомогою подання довідки 
до ТСЦ МВС, на що замовнику від-
ведено 10 діб. При цьому свідоцтво 
про реєстрацію транспортного засобу 
підлягає заміні з внесенням у графу 
«Особливі відмітки» відповідної ін-
формації про індивідуальні номерні 
знаки.

Важливо знати, що в разі зняття з 
обліку транспортного засобу, за яким 
було закріплено індивідуальний но-
мерний знак, даний знак продовжує 
числитися за його власником.

Віктор ФУРГАЧ, 
начальник територіального 

сервісного центру № 6145 регіонального 
сервісного центру МВС 

в Тернопільській області

Щоб знизити ризик під час грози, 
на відкритій місцевості не можна хо-
ватися під високі дерева, особливо 
поодинокі.

Що цікаво: найбільш небезпечними 
з них є дуб, тополя, ялина та сосна. 
Дуже рідко блискавка влучає у вербу і 
клен, а найменш вірогідна її атака на 
кущі. На відкритому просторі краще 
присісти у суху яму, траншею. Тіло 
повинно мати якнайменше точок до-
тику із землею. Не потрібно бігти. А у 
горах маємо уникати різних виступів 
і підвищень. Небезпечними можуть 

бути і металеві предмети, тож не вар-
то перебувати поряд із ними, не по-
трібно купатися під час грози. Тому, 
якщо людина не розгубиться і згадає 
ці поради, її обмине навіть та деся-
тимільйонна доля ризику, яку таїть у 
собі блискавка. Бо, як кажуть у наро-
ді, береженого і Бог береже.

Володимир ЗАКАЛОВ, 
начальник районного відділу УДСУ 

НС у Тернопільській області

Згідно з Наказом Мінагрополітики 
від 10 лютого 2016 р. за № 39 «Про 
затвердження Порядку проведення 
державної реєстрації потужностей, 
ведення державного реєстру потуж-
ностей операторів ринку та надан-
ня інформації з нього заінтересо-
ваним суб’єктам», зареєстрованим 
в Мін’юсті 12 березня 2016 р. за № 
382/28512, розпочато процес держав-
ної реєстрації потужностей.

Оператор ринку харчових продуктів, 
який провадить діяльність, що відпо-
відно до вимог Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпеч-
ності та якості харчових продуктів» не 
вимагає отримання експлуатаційного 
дозволу, зобов’язаний подати до тери-
торіального органу Держпродспожив-
служби заяву про державну реєстрацію 
потужності, яка використовується на 

будь-якій стадії виробництва та/або 
обігу харчових продуктів.

У зв’язку із зверненнями суб’єктів 
господарювання інформуємо, що 
державній реєстрації підлягає кожна 
окрема потужність оператора ринку.

Держпродспоживслужба утворена 
відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 вересня 2014 
р. за № 442 «Про оптимізацію систе-
ми центральних органів виконавчої 
влади». Постановою КМУ від 16 груд-
ня 2015 р. за № 1092 утворено тери-
торіальні органи Державної служби з 
питань безпечності харчових продук-
тів та захисту споживачів. 

Ігор ВІЛЬЧИНСЬКИЙ, 
в. о. начальника управління 

Держпродспоживслужби 
в Чортківському районі

Наркоманія - це хвороба, яка вини-
кає внаслідок систематичного вживан-
ня речовин, що включені до списку 
наркотиків, та проявляється психічною 
та фізичною залежністю від них.

Діти та підлітки дізнаються про нар-
котики раніше, ніж ви на це чекаєте: від 
друзів, засобів масової інформації. Зро-
зумівши причини та довірливо погово-
ривши з дитиною, ви можете вплинути 
на її рішення не приймати наркотики, 
якщо дізнаєтесь, що вони вже експери-
ментували з ними.

Найпоширенішими наркотичними 
речовинами в Чортківському районі є: 
препарати коноплі (канабіоїди); препа-
рати опію (опіати); психостимулятори 
(амфітаміни).

Найчастіші шляхи вживання нарко-
тичних засобів:

– паління (гашиш, марихуана, анаша 
та ін.);

– внутрішньовенне введення нарко-
тичних речовин (екстракт макової со-
ломки – «ширка»);

– внутрішнє вживання (таблетовані 
форми);

– вдихання (марихуана, гашиш та 
ін.).

Ранніми ознаками вживання нарко-
тичних речовин можуть бути наступні 
зміни у поведінці підлітків:

– безпідставне зникнення з дому на 
досить тривалий час;

– пропуски занять у школі, зниження 
успішності в навчанні;

– різкі зміни у поведінці (необгрун-
тована агресивність, злобність, замкну-
тість, зміна кола друзів, неохайність);

– зникнення цінних речей та грошей 
з дому, крадіжки;

– коливання розміру зіниць (зіниці 
різко розширені або звужені);

– наявність у підлітків слідів від 
ін’єкцій на будь-яких частинах тіла (на 
передпліччі, у паховій ділянці, у ліктьо-
вих згинах, на шиї, на внутрішній по-
верхні стоп, у підколінній ямці).

Наявність у підлітка однієї або декіль-
кох зазначених ознак не дає підстав для 
того, що підліток вживає наркотики.

Що робити, якщо Ви підозрюєте, що 
Ваша дитина вживає наркотики?

Не панікуйте. У жодному разі не кри-
чіть, не погрожуйте, не карайте; під-
тримайте дитину, проявивши повагу і 
турботу. Не вірте завірянням, що під-
літок може вирішити цю проблему са-
мостійно; проведіть тестування підлітка 
на наявність наркотичних речовин за 
допомогою швидких тестів «SNIPER» 
(визначає 5 наркотичних засобів – ам-
фітамін, метамфітамін, морфін, ма-
рихуана, кокаїн). Ці швидкі тести на 
наркотики дозволяють анонімно в до-
машніх умовах встановити, чи вживає 
підліток наркотики. Це допоможе не 
«прогавити» період початку вживання 
наркотиків чи період «спроби».

Петро ПРОКОПЕНКО, 
лікар-нарколог

Новий порядок замовлення індивідуальних 
номерних знаків на автомобіль

22 квітня ц. р. набув чинності наказ МВС України від 11 березня 2016 року за 
№ 174 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків 
транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власни-
ків», який спрощує процедуру замовлення індивідуальних номерних знаків.

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення пасажирів 

на автобусному маршруті загального 
користування проводяться відповідно 
до Закону України «Про автомобіль-
ний транспорт» та Порядку проведен-
ня конкурсу з перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загального 
користування, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
3 грудня 2008 р. за № 1081 (зі зміна-
ми), Правил надання послуг пасажир-
ського автомобільного транспорту, 
затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 лютого 1997 
р. за № 176 (зі змінами).

Для забезпечення належної якості та 
безпеки перевезень пасажирів на при-
міських автобусних маршрутах загаль-
ного користування, що не виходять 
за межі району, згідно з Порядком 
визначення класу комфортності авто-
бусів, сфери їхнього використання за 
видами сполучень та режимів руху, за-
твердженого наказом Мінтрансзв’язку 
України від 12 квітня 2007 р. за № 
285, на приміських автобусних марш-
рутах загального користування, що не 
виходять за межі району, допускаєть-
ся використання автобусів категорій 
М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна 
маса більше 5 т).

У випадку подання документів пе-

ревізником-претендентом на участь у 
конкурсі на два маршрути, мінімальна 
кількість резервних транспортних за-
собів може становити 1 – од. Для учас-
ті в конкурсі на приміських автобусних 
маршрутах перевізники повинні облад-
нати місця у транспортних засобах для 
перевезення осіб з обмеженими можли-
востями, а також здійснювати пільгові 
перевезення пасажирів згідно з чинним 
законодавством. При здійсненні пере-
везень перевізник зобов’язується пере-
возити кожним рейсом до трьох пільго-
вих пасажирів за власні кошти.

Документи для участі у конкурсі 
приймаються у закритому конверті з 
позначкою № 1 та конверті з позна-
чкою № 2, який містить документи з 
інформацією про те, на який об’єкт 
конкурсу надає документи переві-
зник-претендент.

Документи на конкурс прийма-
ються до 11 липня 2016 р. включно з 
8-ї  до 17 год. 15 хв. (у п’ятницю – до 
16-ї год.) за адресою: м. Чортків, вул. 
Шевченка, 23, каб. 16, відділ роз-
витку інфраструктури Чортківської 
райдержадміністрації (Замовник пе-
ревезень).

Довідки за телефоном (03552) 2-02-92.
Конкурс відбудеться 28 липня 2016 

р. о 10-й год. в приміщенні райдер-
жадміністрації.

Держпродспоживслужба інформує

До відома суб’єктів господарювання 
та операторів ринку харчових продуктів

щодо державної реєстрації потужностей!

Засторога

Як уберегтися від громовиці
Ураження блискавкою досить не часте явище. Воно складає десятимільйонну 

долю ризику. Але нинішнього року вже зафіксовані декілька випадків. 

Батькам про наркотики та наркоманію

До уваги власників автотранспорту!
Чортківська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує 

конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

№
п/п

№№ 
рейсів 
номер 
м-ту

Назва
маршруту

Протяж 
м-ту 
(км)

Час відправ-
лення 
з пунктів

к-сть
обор.
рейс.

мін.
к-
сть
авт.

Періодич-
ність

виконання
почат. кінцев. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 16-26 Чортків – 
Пастуше

7 07-09
16-55

07-30
17-16

2 2 Щоденно

2 16-14 Чортків 
– Джу-
ринська 
Слобідка

22 06-32
08-12
09-57
11-27
13-47
17-20

07-15
09-00
10-45 
12-15 
14-35 
18-06

6 2 Щоденно

3 16-3 Чортків –
Пробіжна

23 06-30
08-10
12-00
15-00

07-10
09-10
13-10
15-50

4 2 1-6

4 16-20 Чортків –
Переходи

11,5 06-35
13-00

 07-00
 13-30

2 2 1-6

Перелік об’єктів конкурсу
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Міграційна служба роз’яснює

ПРОДАЮТЬСЯ
будинки

пропав собака – німецька вівчарка (2 
роки, сука, рижо-підпала). Дуже прошу 
повернути за винагороду (3 тис. грн.). 
Тел. 067-717-69-48 (Анжела).

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.

будинок в с. Ягільниця по вул. Чорт-
ківській, 9 (при в`їзді в село з Чорткова), 
загальна площа – 80,1 кв. м. У будинку 
чотири кімнати, велика веранда, є газ, 
світло, підключений телефон, криниця 
на подвір`ї, гараж, літня кухня, два під-
вали, земельна ділянка (город) біля бу-
динку 0,15 га і ділянка в полі 0,28 га. Все 
приватизовано. Ціна договірна.

Тел.: 6-46-90, 
096-517-71-47, 
097-761-40-96.

ТОВ «ГОЛЬСКІ СВІТ КОМПАНІ»
запрошує на роботу працівників 

на посади: 
– водій електровантажувача
– слюсар КВПіА (електрик)
Тел.: 095-041-71-04, (03552) 2-07-54

Вважати недійсними:

земельна ділянка

ремонт

допоможіть знайти

приватизована земельна ділянка  по 
вул. Бучацькій-бічній (зупинка рем-
заводу) площею 0,18 га, є фундамент 
розміром 10 х 12. 

Тел.: 095-419-17-05, 
097-975-29-06.

недобудований будинок загальною 
площею 280 кв. м та закінчена будівни-
цтвом літня кухня загальною площею 
130 кв. м, розташовані на земельній ді-
лянці площею 1277 кв. м. Є газ, вода, 
електрика. Адреса: м. Чортків, вул. До-
вбуша, 2 а. 

Тел. 067-733-31-63.

Обірвана струна
Як швидко свічка догоріла –
А їй ще було не пора...
Душа, як голуб, відлетіла

     У світлії Божі небеса.
Колектив Чортківської 
комунальної районної 

стоматологічної поліклініки 
з глибоким сумом і скорботою 

сповіщає, що 6 червня цього року 
перестало битися серце доброї, 
чуйної, життєрадісної людини

МАКОВЕЦЬКОЇ 
Ольги Василівни,

медичної сестри ортопедичного 
відділу Чортківської комунальної 

районної стоматологічної 
поліклініки.

Народилася Оль-
га Василівна 1 бе-
резня 1957 року в 
м. Чортків. У 1976 
році закінчила 
Чортківське ме-
дичне училище за 
спеціальністю мед-
сестра, з 1979 по 
1980 рік працювала 
медсестрою у Тер-
нопільскій міській 

дитячій поліклініці, а з 1984 і до 
останнього часу – медична сестра 
ортопедичного відділу. 

Ольга Василівна більше 30 ро-
ків присвятила служінню людям. 
Добра, вимоглива та справедли-
ва, вона була високопрофесійним 
та кваліфікованим спеціалістом. Її 
життєвий оптимізм та досвід були 
прикладом для наслідування. У ко-
лективі вона користувалася вели-
кою повагою та любов’ю. Завжди 
усміхнена та привітна, Ольга Васи-
лівна вміла підбадьорити і підтри-
мати добрим словом і порадою всіх, 
хто цього потребував. Жила, дару-
ючи свою любов, радість рідним та 
близьким, які її оточували. 

Передчасна та невблаганна смерть 
Ольги Василівни – непоправна 
втрата для її рідних, близьких, дру-
зів, колег та всієї медичної родини.

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...
Висловлюємо щирі співчуття та 

розділяємо гіркоту, біль і смуток 
матері – Ганні Іванівні Савченко, 
чоловіку Володимиру, доньці Окса-
ні і зятеві Ярославу, доньці Любі і 
зятеві Степану, внукам Арсену та 
Христині, рідним і близьким. Вічна 
пам’ять хорошій людині!

Хай земля, яку вона любила, буде 
їй пухом.

будинок у с. Джурин, по вул. Шанай-
ди, 19 (центр села). Є земельна ділян-
ка в користуванні 0,22 га і під забудову 
0,20 га. Загальна приватизація.

Тел.: 096-405-53-25, 
098-484-13-44.

ПМК-258
для будівництва 

багатоквартирного 
житлового будинку 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: 
МУЛЯРІВ, ВОДІЇВ, 

ЕЛЕКТРИКА.
Тел.: 3-17-99, 3-19-27

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

Щиро вдячні заступнику директора 
АТП-16142 Оресту Йосиповичу Цим-
балі за розуміння і співчуття до інвалі-
дів товариста «Сильні духом». Здоров’я 
і многая літ йому та його сім’ї.

Вдячні – Надія Юріївна, волонтер 
Ганна Михайлівна Данильців.

Подяка
Коли втрачаємо близьку, найрідні-

шу людину, здається, втрачаємо част-
ку себе: відразу світ і все навколо чор-
ніє. Душу і серце сповиває не тільки 
смуток чи жаль, а цілковитий розпач. 
І добре, що в такі миті поруч є люди, 
здатні підхопити твій біль і понести 
його частку на своїх плечах. Ось так і 
в нашому невимовному, невигойному 
горі – через втрату чоловіка, батька і 
дідуся Черкасова Володимира Якови-
ча, поруч виявились чуйні, милосерд-
ні, співчутливі наші ближні: рідні, 
друзі, колеги по роботі, односельча-
ни, ціле велике людське море. 

Випромінюване їх серцями тепло 
хоча б частково поглинуло, розчини-
ло наше горе.

Тож щиро просимо Воскреслого 
Небесного Отця на Найсвятішу За-
ступницю – Богородицю винагоро-
дити їх добром і гараздами на життє-
вому шляху, здоров’ям і многоліттям.

Із вдячністю – родина Черкасових.

Пом’янімо
У суботу, 11 червня 2016 р., 

минає 9 днів, як перестало би-
тися серце доброї людини, лю-

блячої мами і бабусі, колишньої 
вчительки української мови та літе-
ратури ЧАЙКІВСЬКОЇ Володимири 
Петрівни.

Помолімся за спокій її душі.
Нехай наша молитва буде їй світ-

лом у дорозі до вічності.
Випускники 1978 року 
та колеги по роботі.

Подяка
Професійні знання разом з особли-

вою чутливістю душі й серця, тепло-
тою рук медика спроможні вивести 
людину з будь-якої недуги. А тим 
більше – ушкоджень, завданих під 
час бойових дій. Така доля спіткала 
і нашого сина, чоловіка Сергія Шла-
пака, котрий був травмований на схо-
ді України, в зоні АТО. Щира вдяч-
ність за тривалі зусилля, спрямовані 
на його одужання, фельшеру ФАП с. 
Швайківці Ганні Володимирівні Під-
гурській. Віримо: Бог винагородить її 
старання здоров’ям та довголіттям.

Батьки і дружина Уляна.

військовий квиток серії НК за № 5693776, 
виданий 2 грудня 1989 р. Чортківським РВК 
на ім’я: КУХАРСЬКИЙ Ігор Іванович.

посвідчення громадянина, потерпілого 
внаслідок аварії на ЧАЕС, категорії 4, серїі 
В-П за № 172097, видане 1 грудня 1992 р. 
Тернопільською ОДА на ім’я: ЖАРСЬКИЙ 
Євген Людвікович.

ОХОРОННИКИ 
(ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ)

Тел.: 067-520-31-22, 
066-736-14-51, 067-541-62-24

Тільки один день,
18 червня, в суботу 

з 9-ї до 14-ї год. 

КУПУЄМО 
ВОЛОССЯ

натуральне від 30 см, 
сиве та шиньони – від 40 см
Оплата за прейскурантом – 

від 1000 грн./кг

до 45000 грн./кг 
Стрижка від 40 см – 

безкоштовна.
Адреса: м. Чортків, вул. 

Петрушевича, 1,
перукарня М.І.С.Стиль

Тел.: 095-744-33-27, 097-105-18-48

На гарячу лінію Управління мігра-
ційної служби в Тернопільській області 
часто надходять запитання щодо про-
цедури оформлення запрошень інозем-
цям на отримання візових документів 
для в’їзду в Україну. Ось найпошире-
ніші з них разом із порадами фахівців.

1. Хто може оформити запрошення 
іноземцеві?

Із клопотанням про оформлення за-
прошення іноземцеві до міграційної 
служби можуть звертатися як фізичні, 
так і юридичні особи.

2. Де оформити запрошення?
У підрозділі міграційної служби за 

місцем реєстрації заявника (фізичної 
чи юридичної особи, яка запрошує іно-
земця).

3. Вартість послуги
Для фізичних осіб – 56,52 грн. та 

державне мито у розмірі 0,3 неоподат-
кованого мінімуму доходів громадян, у 
разі термінового оформлення державне 
мито сплачується в подвійному розмірі.

Для юридичних осіб – 169,70 грн.

4. Які документи потрібно зібрати?
У разі оформлення запрошення фі-

зичною особою:
– заяву фізичної особи, яка виступає 

приймаючою стороною (згідно з Нака-
зом МВС від 15.11.2013 р. за № 1104 
«Про затвердження Порядку оформ-
лення запрошень іноземцям та особам 
без громадянства на отримання візи 
для в’їзду в Україну»);

– паспорт громадянина України осо-
би, яка виступає приймаючою сторо-
ною (після пред’явлення повертається) 
та копію його сторінок з особистими 
даними. Якщо приймаючою стороною 
є іноземець, тоді – посвідку на постій-
не чи тимчасове проживання (після 
пред’явлення повертається) та копію її 
сторінок з особистими даними;

– копію сторінки паспортного доку-
мента іноземця з особистими даними 

особи, що запрошується, з перекла-
дом українською мовою, засвідченим у 
встановленому порядку;

– документ, що підтверджує наяв-
ність достатнього фінансового забезпе-
чення для покриття витрат, пов’язаних 
з перебуванням іноземця на території 
України.

У разі оформлення запрошення юри-
дичною особою:

– клопотання юридичної особи (На-
каз МВС від 15.11.2013 р. за № 1104 
«Про затвердження Порядку оформ-
лення запрошень іноземцям та особам 
без громадянства на отримання візи 
для в’їзду в Україну»);

– копію витягу з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців;

– копію розпорядчого документа (на-
казу, витягу з протоколу, доручення) 
про призначення працівників, які від-
повідають за оформлення документів 
іноземцям та особам без громадянства, 
засвідчену в установленому законодав-
ством порядку;

– паспорт (після пред’явлення по-
вертається) та копію його сторінок з 
особистими даними керівника юридич-
ної особи чи уповноваженої особи;

– копію сторінки паспортного доку-
мента іноземця або документа з особис-
тими даними особи, що запрошується, 
з перекладом українською мовою, за-
свідченим у встановленому порядку;

– документ, що підтверджує наяв-
ність достатнього фінансового забезпе-
чення для покриття витрат, пов’язаних 
з перебуванням іноземця та особи без 
громадянства на території України.

5. У який строк можна оформити за-
прошення?

У разі звичайного оформлення – до 
20 робочих днів, у разі термінового – 
до 10 днів.

Іллір`ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського РС УДМС 

України в Тернопільській області

Подяка

До вас приїхав іноземець
Відповіді на топ-5 запитань громадян, які запрошують іноземців в Україну
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+13... +19

ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ 
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
11 червня

+10 ... +19

НЕДІЛЯ
12 червня

+12 ... +18

ПОНЕДІЛОК
13 червня

+12 ... +18

ВІВТОРОК
14 червня

+13 ... +21

СЕРЕДА
15 червня

+13 ... +22

ЧЕТВЕР
16 червня

+16 ... +25

П`ЯТНИЦЯ
17 червня

Моя вишиванка – найкраща!

Ретро

КУПОН
Я голосую за
 ___________

Вітаємо з 50-річним ювілеєм 
спільного життя 
Лесю Володимирівну 

та Петра Наумовича
ЧУЙКІВ.

Ваш спільний шлях 
            не встелено квітками,
Не раз доводилося тернями іти,
Та Ви завжди опікувались нами,
За що ми вдячні будемо завжди.
За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть 
                  належне Вам,
Хай Вашу щедрість 
            переймають внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях 
                ваш довго ще цвіте.
Ну, а сьогодні ж хай лунає пісня

Про батьківське 
             весілля золоте!

Діти та онуки.

Щиро вітаємо люблячу внучку
Юлю Володимирівну 

ПШЕНИЧНУ,
яка святкуватиме 13 червня 

своє 10-ліття.
Лагідна, 
рідненька, 
  добра і проста,
Наша дорогенька, 
  наша золота,
Щоб життя було 
   як казка,
Щоб була 
  у серці ласка,
Щоб в цій казці 
        були зорі,
Води тихі 

                             і прозорі.
Щоб завжди цвіли там квіти,
Щоб завжди було там літо.
Хай щастить Тобі в дорозі 
                 і на рідному порозі,
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога,
А Мати Божа, Цариця Свята,

Дарує щасливі і довгі літа.
З повагою та любов’ю – 

бабуся Оля та дідусь Петро.

Від щирого серця вітаємо 
з ювілейним

Днем народження
Олександру Антонівну УСАЧОВУ.
Роки відлітають 
птахами у вирій, 
В далекі краї 
 за обрій летять,
А Вам, матусю 
      наша люба, 
На ниві життєвій 
 сьогодні уже 60.
Найдобріша, 
найкраща 
 мама рідненька,
В цей день ми вклоняємось 
          дуже низенько,
За сонечко ясне, за серце прекрасне,
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну хвилину
Ми можемо всі прихилитись до Вас.
Хай Вас обминають невдачі та грози,
Нехай лиш від сміху 
             з’являються сльози.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, 
           внучат пригортають.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, 
            що живе поміж людей,
До ніг Вам прихиляємо сьогодні,
Святкуючи Ваш ювілей.

З безмежною любов’ю 
і повагою – донька Людмила 
з чоловіком, онуки Юрій та 

Русланчик, донька Лілія 
з чоловіком та внук Дмитро.

Підносячи молитви до Бога, 
щиросердечно вітаємо з Днем 

народження нашого отця-пароха 
Богдана ЄДИНАКА.

Бажаємо Вам 
міцного здоров’я, 
миру, щастя, ду-
ховної радості, 
наснаги, добра, 
усіляких гараз-
дів, Божої ласки  
та Господнього 
благословення на 
многая і благая 
літа.

Нехай Вам 
    Бог зішле 

здоров’я й сили,
Дарує літо 

                          стиглий 
                        ужинковий цвіт,
Щоб Ви добро 
               на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!
Хай образ Божий у душі сія,
Христова віра 
                множиться з роками.
Хай Ваше добре, дороге  ім’я
Як символ миру буде поміж нами.
Хай поруч з Вами 
               Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам 
              радість кожна мить,
І благодать Господня 
            з Вами завжди буде.
Будьте щасливі Ви і Ваша родина, 

хай Господня благодать осяває Ваші 
усі добрі задуми і плани, здійсню-
ються мрії та успішною буде що-

денна праця на Славу Божу.
З християнською любов`ю 
і вдячністю – парафіяни 

с. Ромашівка.

 Почалося святкове дійство з молит-
ви у церкві за здоров`я випускників та 
вчителів і панахиди за померлих вчи-
телів та випускника Атаманюка Петра. 
Урочисту частину зустрічі проведено в 
сільській школі. Запрошено вчителів 
тогочасних випускників, теперішньо-
го директора школи Віру Пашко та 
Коцюбинчицького сільського голову 
Андрія Слободяна. Запрошено також 
мешканців села, батьків випускників. 

Вчителі й випускники обмінялися те-
плими, довгими спогадами. Віршами, 

піснями і змістовним сценарієм по-
радували всіх присутніх цьогорічні ви-
пускники школи, ведучі свята Оксана 
Котюк та Андріан Гелюх, минулорічна 
випускниця Анастасія Павлик та Юлія 
Калинюк. Допізна тривали приємні 
розмови, спогади, линули пісні, ми ті-
шились спілкуванню й танцювали. «До 
нових зустрічей!» – мовили одне одно-
му на прощання…

Випускники 1976 року 
Коцюбинчицької ЗОШ І – ІІ ст.

13 червня святкуватиме 
50-річний ювілей чарівна та 

привітна жінка 
Надія Володимирівна ДІДИК 

зі с. Кривеньке.
Бажаєм достатку,   
    наснаги та сили,
Здоров’я міцного 
     з роси і води.
Щоб горе ніколи   
     Вас не скосило,
Добро було поруч 
     з Вами завжди.
Щоб спокій і мир 
панували в родині 
І радість завжди 
   дарувало життя,

Сторицею щастя 
                всміхалось віднині, 
Трояндами квітло 
                 Ваше майбуття.
Здоров’я приносить 
            хай кожна хвилина,
Від бід охоронить молитва свята,
Хай стелиться щастям 
           життєва стежина 

На многії й благії 
         майбутні літа.

Із щирими вітаннями – 
Оксана, Ганя та Марійка.

Під рідним крилом

Минулої, першої суботи літа школа с. Коцюбинчики пригорнула під своє крило 
випускників 1976 року.

Конкурс

Триває конкурс на кращу вишиванку, оголошений в нашій районці. Нагада-
ємо й таке: чекаємо на подані читачами купони-свідчення голосування за той 
чи інший фотознімок. Їх можна подавати до редакції одразу після публікації і 
загалом будь-коли. Наші контакти незмінні: (адреса – м. Чортків, вул. Зелена, 
3; електронна пошта – qolnar@ukr.net; тел. 2-36-85, 2-16-06).

13 червня святкуватиме 
свій золотий ювілей

Надія Володимирівна ДІДИК
зі с. Кривеньке.

На незбагненному  
      цім світі,
Де на долоні 
        все, як є,
Вам День 
  народження 
         привітно
Сьогодні 
          руку подає.
В цей день Вас 
щиро привітають

Колеги, друзі і рідня
І якнайкраще побажають – 
Здоров’я, радості й тепла.
Люба донечко, кохана дружинонько,
Дорога матусю, мила бабусю.
Дозволь, наша рідна, Тебе привітати,
Келих підняти, 
        ніжно-ніжно обняти.
Сказати найкращі для Тебе слова...
Щоб Ти здоровою завжди була,
Живи у здоров’ї, у щасті, у силі,
Літа проти Тебе хай будуть безсилі,

Нехай зозуля для Тебе 
                   кує щоліта
Многая, многая, 
           многая літа.

Уся Твоя рідня.

Олеся та Віталій 
ПУЛЯКИ 

с. Сосулівка


