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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

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

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

технологічного устаткування, економістів з планування, 
електромеханіків та інших спеціалістів

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

до місця роботи працівників позмінного графіку
Співбесіди проводяться щодня о 13-й год. 30 хв. за адресою:

м. Чортків, вул. Кн. В.Великого, 29 Е (колишній ремзавод).
За детальною інформацією звертайтесь за телефонами:

0 800 508 708 (безкоштовно), 095 26 00 703
 resume.cho@sebn.com

Вартість передплати залишається незмінною:
 Для населення (індекс – 61366)
3 місяці – 32,73 грн.
6 місяців – 65,46 грн.
12 місяців – 130,92 грн.  

             Для юрид. осіб (індекс – 61367)
          3 місяці – 35,73 грн.
          6 місяців – 71,46 грн.
          12 місяців – 142,92 грн. 

(Ціни вказані без вартості приймання передплати)

«Голос народу» має бути почутий! 

2017-й – рік революції «Голосу народу»

Шановні спеціалісти 
та працівники ПАП «Дзвін», 
колеги, друзі, партнери!

Прийміть найщиріші вітання з 
нагоди Дня працівника сільського 
господарства!

Те, що дають лани широкополі,
Несе здоров’я в кожен дім,
В сільгоспвиробників – 
            життєво важливі ролі
Й пишаємося гордо ми оцим.
Нехай і надалі щедро родять 
                       лани України,                                        
Рясний в засіки лягає врожай,
Проблеми з Урядом
         про ПДВ миттю хай згинуть
Й заквітне успіхами
     український аграрний край!
У День професійного свята бажаю 

всім вам прихильності долі й пого-
ди, успіхів у праці й професійного 
вдосконалення, невичерпної енергії 
та благополуччя, родинного тепла, 
затишку і найміцнішого здоров’я в 
служінні Україні на хліборобській 
ниві!

З найкращими побажаннями –
 директор ПАП «Дзвін» 

Василь ГРАДОВИЙ

У понеділок, 21 листопада, о 15-й 
год. 30 хв. на центральному майдані 
міста – площі Героїв Євромайдану – 
відбудеться захід, приурочений Дню 
Гідності та Свободи. 

Запрошуються 
всі небайдужі громадяни 

Майдан стрепенувся. 
Три роки пройшли, як година...

Майдан стрепенувся. 
            Три роки пройшли, як година...
А скільки було тут знайомих і рідних облич.
Сюди, мов на крилах, зліталась моя Україна,
Без страху. З надією. З вірою. З щемом сердець.
Заплакав Майдан. Є про кого згадати...
І тихо в скорботі за душі героїв моливсь.
Чому нам судилось найкращих втрачати, 
                                          втрачати?..
Хтось з них би учив, лікував, а хтось би учивсь.
Замріявсь Майдан про соборну в цвіту Україну,
Про мирну, про вільну, заможну і раптом – замовк.
Не може, не буде стояти народ на колінах,
І хай береже його й сили дає йому Бог!

Тетяна ЯБЛОНЬ,
с. Звиняч, член Народного Руху України



18 листопада. Тривалість дня – 8.51. Схід – 7.17. Захід – 16.08. 

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2750 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Заступник редактора Оксана СВИСТУН
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.
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На часі2
Вітання

Актуальне інтерв’ю

Голова районної 
держадміністрації 
Михайло СТАШКІВ

Голова 
районної ради 
Віктор ШЕПЕТА

Офіційно

Шановні працівники сільського господарства!
Сердечно вітаємо вас із професійним святом.
Відзначення Дня працівників сільського госпо-

дарства – це визнання державною звитяжної хлібо-
робської праці на благо України, це хвала трудящим 
рукам селян, які знають справжню ціну хліба.

Аграрний сектор економіки у нашому районі є 
базовим, а разом із іншими складає основу добро-
буту громадян.

Ми розуміємо, як нелегко сьогодні працювати 
на землі. Але завдяки вашій наполегливій праці 
та умілому господарюванню нарощуються об-
сяги виробництва сільськогосподарської про-
дукції, підвищується її конкурентоспроможність, 
задовольняються потреби харчової та переробної 
промисловості у сировині. Завдяки праці наших 
аграріїв полиці магазинів наповнюються якісними 
українськими продуктами.

Тож у цей святковий день бажаємо вам щедрих 
врожаїв, втілення ваших планів і задумів. Хай об-
ходять вас стороною природні стихії, а ваші ро-
дини живуть у сімейному затишку, щасті, благо-
получчі та доброму здоров’ї! 

Шановна Чортківщино!
Щиросердно вітаємо з Днем Гідності та Свободи!
Сьогодні ми пошановуємо Героїв Небесної Со-

тні та вояків АТО, які беруть участь у війні на Сході 
України, тих, хто власним життям, жертовністю де-
монструють прагнення жити у вільній, демократич-
ній і суверенній державі Україна. Вони залишаться в 
пам’яті народу назавжди, стануть гордістю й прикла-
дом для майбутніх поколінь.

Сьогоднішній день – це незаперечний доказ від-
родження Української нації, нашої держави, підтвер-
дження того, що події на Майдані змінили наш народ, 
об’єднали в Єдиній, Соборній і Незалежній Україні. 

У час сьогоднішніх важких випробувань нам необ-
хідно об’єднати зусилля для захисту Свободи Україн-
ської Держави. Цю нашу справедливу боротьбу під-
тримує увесь світ і Україна неодмінно переможе.

З нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи 
щиро вітаємо учасників Помаранчевої революції, 
Революції Гідності, всіх тих, хто відстояв перемогу, 
сьогодні мужньо боронить рідну землю. Нехай буде 
мирне небо над українською землею, добробут й ро-
динна злагода у домівках краян, не згасає віра в щас-
ливе майбутнє Української держави.

Вічна слава Героям, які полягли за свободу рідної 
землі!

Слава УКРАЇНІ! Героям СЛАВА!

Чи то несприятливі погодні умови (закурило-засні-
жило) стали на заваді, чи, можливо, з інших причин, 
але на зустріч зійшлося не так уже й багато люду, як 
сподівалося. Та все ж… 

Вступним акордом до уваги присутніх був пред-
ставлений відеоролик-екскурс про історію Чорткова, 
його історичні та архітектурні пам’ятки, а також – 
про розвиток і здобутки в усіх аспектах діяльності на 
сьогодення, а власне – ошатне перевтілення рідного 
міста. 

Звітуючи, першочергово п. Шматько висловив 
вдячність усім небайдужим містянам, команді пра-
цівників і депутатів міськради, комунальних підпри-
ємств за розуміння та співпрацю. А зреалізовано чи-
мало, й уся діяльність спрямована лише на позитив, 
було засвідчено промовцем. 

Роз’яснення щодо проведеної роботи міською вла-
дою супроводжувалося демонструванням слайдів, де 
висвітлювалася, так би мовити, кожна цифра надхо-
джень і видатків міського бюджету за 10 місяців по-
точного року. 

Даруйте, подаємо лише окремі фрагменти звіту (де-
тальніше можна ознайомитися на офіційному інтер-
нет-сайті Чортківської міської ради). 

Отже: 
Податок на доходи фізичних осіб

Річний план – 25835,8 тис. грн. За 10 місяців ц. 
р. надійшло 22276,4 тис. грн. Найбільші платники: 
управління освіти, молоді та спорту міськради (2324,2 
тис. грн.), військова частина А 1915 (1752,1 тис. грн.), 
РФ «Львівська залізниця» (1825,2 тис. грн.).

Акцизний податок
Річний план – 12552 тис. грн.; надійшло 10978,4 

тис. грн. 
Ось тут доповідач наголосив на тому, що слід кож-

ному звертати увагу на виданий у торговельних точ-
ках чек закупівлі підакцизного товару – фіскальний 
чи нефіскальний (адже акцизний податок поповнює 
міський бюджет). 

Охорона здоров’я
Профінансовано 16315,6 тис. грн.: до районного 

бюджету медичної субвенції з державного бюджету 
на фінансування міських закладів охорони здоров’я 
передано – 15620,4 тис. грн. За рахунок коштів місь-
кбюджету (695,2 тис. грн.): заходи, передбачені Про-
грамою підтримки осіб, які брали участь в антитеро-
ристичній операції (забезпечення лікування) – 160,0 
тис. грн.;  співфінансування видатків центру первин-
ної медичної (медико-санітарної) допомоги – 115,0 
тис. грн.; пільгове зубне протезування ветеранів Аф-
ганістану – 10,0 тис. грн.; придбання обладнання для 
акушерського відділення Чортківської ЦКРЛ – 130,2 
тис. грн. і апарату штучної вентиляції легенів – 200,0 
тис. грн.; холодильне обладнання для патологоанато-
мічного відділення – 80,0 тис. грн.

Апарат управління міської ради: окрім видатків на 
ремонтні роботи та придбання необхідного облад-
нання виділено кошти на закупівлю службового ав-
томобіля для міської ради (717400,00 грн.). 

Соціальний захист
За рахунок коштів міського бюджету проведено: 

оплату за пільговий проїзд інвалідам війни I, II гру-
пи, потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС 1, 2-ї кате-
горій, інвалідам загального захворювання I, II групи 
та непрацюючим пенсіонерам віком 65 років і біль-
ше; оплату пільг на житлово-комунальні послуги ве-
теранам ОУН-УПА, колишнім політв’язням, репре-
сованим та інше. 

(Закінчення на 10-й стор.)

Чортків – місто 
перспектив і розвитку…

Саме на цьому акцентував увагу Чортківський 
міський голова Володимир ШМАТЬКО в ході 
зустрічі, що відбулася в неділю, 13 листопада, з 
громадськістю нашого міста. В часі зібрання при-
сутні мали змогу заслухати звіт очільника міста 
щодо проведеної роботи за час діяльності ново-
обраної міської влади й у форматі діалогу отри-
мати відповіді на запитання, що їх турбують.

– Іване Осиповичу, цього року жителі Чортківщини 
спостерігають особливе пожвавлення у проведенні робіт 
з ремонту та реконструкції закладів культури, освіти, 
охорони здоров`я у наших населених пунктах. Звідки гро-
ші в районі на масштабні капіталовкладення?

– Зараз є багато можливостей у нашій державі для 
цього. Так, було створено Державний фонд регіональ-
ного розвитку (ДФРР) і на сьогодні він прогресивно діє 
(на нашу радість) під егідою Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства (на ці кошти у нас проводяться роботи 
по чотирьох об’єктах – Улашківський будинок куль-
тури, поліклініка по вул. Йосипа Сліпого у м. Чорт-
ків, Ягільницька та Звиняцька школи). Кошти ДФРР 
спрямовуються на виконання інвестиційних програм 
і проектів регіонального розвитку (в тому числі про-
ектів співробітництва та добровільного об’єднання 
територіальних громад), що мають на меті розвиток 
регіонів. Усі запропоновані проекти та інвестиційні 
програми за рекомендацією регіональної комісії про-
ходять конкурсний відбір у центральному органі ви-
конавчої влади. Ще держава надає місцевим бюджетам 
субвенції з Держбюджету на формування інфраструк-
тури об’єднаних територіальних громад (таким чином 
проводиться реалізація 20-х проектів у новостворених 
громадах – Білобожницькій, Колиндянській і Завод-
ській). Окрім того, надаються субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих тери-
торій (28 проектів). За сприяння голови облдержадмі-
ністрації Степана Барни та народного депутата Олега 
Барни усіх в сукупності проектів та інвестиційних про-
грам, що пройшли конкурс та реалізовуються у цьому 
році (лише капітальний ремонт частини дороги по вул. 
Галицька, що у смт Заводське, має бути завершений до 
квітня 2017 р.), у нашому районі налічується 52 (це в 
сукупності об’єкти, що знаходяться в місті, об’єднаних 
громадах, селах району). Обсяг фінансування з Держ-
бюджету й ДФРР на усі ці програми і проекти ста-
новить 18122 тисячі гривень. Та це ще не остаточна 
цифра, яку виділено на всі ці об’єкти, адже програми 
і проекти, що реалізуються за рахунок коштів держав-
ного фонду регіонального розвитку, підлягають спів-
фінансуванню з місцевих бюджетів не менше 10-ти 
відсотків (Чортківський район підтримав свої проекти, 
виділивши ще більше – 15 відсотків від потреб, що в 
сумі становить 1202,4 тис. грн.).

– Маючи у розпорядженні такі кошти, що вдалося 
зробити за поточний рік?

– Відразу зазначу: зроблено чимало. Стовідсотко-
ва готовність спостерігається по одинадцяти проек-
тах. Це такі, про які велася мова вже на сторінках 
«Голосу народу»: реконструкція Ягільницької шко-
ли із заміною віконних блоків та утепленням фаса-
ду; заміна вікон у Базарській ЗОШ І – ІІІ ступенів; 
заміна вікон, дверей та облаштування дашків над 
входом у клубі с. Заболотівка; заміна вікон і дверей 
у Мухавському, Полівецькому будинках культури та 
Полівецькій і Палашівській школах; реконструкція 
клубу с. Сосулівка та фасаду Староягільницького 

будинку культури; капітальний ремонт дошкільного 
навчального закладу у с. Скородинці та капіталь-
ний ремонт покриття даху ДНЗ в с. Біла. Прошу 
звернути увагу, що це я наводжу дані станом на 11 
листопада, а роботи не припиняються навіть у ви-
хідні дні, як-то субота. Буквально минулої п’ятниці 
я оглядав стан виконання робіт у Пробіжнянському 
дитячому садочку (200 тис. грн. – обсяг фінансуван-
ня цього об’єкту). Там уже повністю перекрито дах, 
залишилося накрити невеличкий квадрат над ґан-
ком. Думаю, і це вже зроблено. А скільки таких, що 
уже зреалізовано на 90-85-75 відсотків! Впевнений, 
більшість із запланованого таки вдасться зреалізувати. 
І навіть природні катаклізми не стануть нам на заваді. 
Більшість об’єктів вдасться закінчити ще до кінця мі-
сяця, а ті, що залишаться, – до кінця грудня.

– Як просуваються роботи в Улашківському будин-
ку культури (наші читачі пригадують, яку трагедію, 
шок пережило декілька років тому це мальовниче село 
через руйнування великого, ошатного осередку куль-
тури, де проводили культурне дозвілля жителі усіх 
навколишніх сіл), знаю, що цього року проект на його 
реконструкцію також є у списку тих, що виграли 
конкурс ДФРР?

– У загальному на реконструкцію будинку куль-
тури в зв’язку з ліквідацією аварійної ситуації гля-
дацької зали в с. Улашківці виділено 2023,5 тис. грн. 
(з них 303,5 тис. грн. – кошти місцевого бюджету). 
Поки що вдалося виконати більше двадцяти відсо-
тків із запланованого. Дуже позитивно сприймає ці 
ремонти місцева громада. Молодь села допомагає 
розчистити прибудинкову територію та в середині 
будівлю, що підлягає реконструкції. Уже виготов-
лено ферми, закуплено пісок та інші будматеріали. 
Готуємося до влаштування армованого поясу із за-
лізобетону. Це допоможе підсилити стіни будинку. 
Ми маємо надію, що до кінця року встигнемо зро-
бити цей об’єкт на сто відсотків.

– Іване Ярославовичу, містом поширюються розмо-
ви, що незабаром одна з найстаріших шкіл міста, що 
на вул. Залізничній, вперше за усі роки свого функціо-
нування матиме спортивний зал, зроблений за сучас-
ними технологіями у сфері будівництва. Чи можете 
ви підтвердити таку втішну для чортківчан новину, 
чи, може, це так і залишиться на рівні пліток? 

– Не хотілося б афішувати заздалегідь про ще не 
зреалізовану справу, адже на даний час проводить-
ся суто «паперова» робота: розробляється проект, 
вже визначений підрядник. Спортивну залу на ву-
лиці Залізничній в м. Чорткові  споруджуватимемо 
із металоконструкцій та сендвіч-панелей товщиною 
150 мм, що дасть можливість приміщенню зберігати 
прохолоду влітку та тримати тепло взимку. До речі, 
такий тип будівництва є всесезонним, на нього не 
впливає ні пора року, ні температурні зміни. Мають 
виділити на реалізацію цієї доброї справи субвенцію 
з Держбюджету на суму 1450 тис. грн. та ще плюс 
три відсотки з місцевого бюджету – 43,5 тис. грн.

Спілкувалася Оксана СВИСТУН

За добрі кошти ґаздувати добре
У нашому сільськогосподарському краї з приходом зими (хай не календарної, а лише за темпера-

турним режимом) прийнято підбивати підсумки зробленого за рік. Надійшла пропозиція від керів-
ництва району в невеличкому інтерв’ю пояснити жителям нашого краю, що вдалося зробити у плані 
реконструкцій, капітальних ремонтів об’єктів закладів освіти, культури, охорони здоров`я внаслідок 
впровадження інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що реалізовуються за раху-
нок коштів державного фонду регіонального розвитку в нашому районі цього року. Розповідали про 
вже зроблене та те, що планується реалізувати ще цьогоріч, перший заступник голови райдержадмі-
ністрації Іван Ярославович ЗАБОЛОТНИЙ та заступник голови РДА Іван Осипович ВІВАТ.
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Віхи поступу

Безперечно, у світосприйман-
ні цього юнака виразно «бродить» 
юнацький максималізм, що й слугує 
за пояснення багатьох його умовиво-
дів. Одначе не стільки сутність, як 
той особливий запал, із котрим він 
формує саму канву спогадів нині вже 
трирічної давності, мимоволі заря-
джають наче аж відчутною на дотик 
позитивною енергетикою. 

На Майдан він вирушив 2 грудня, аби 
затриматись там, пережити нову сторінку 
історії новітньої України впродовж трьох 
тижнів. Перші його чергування були в 
КМДА, коли Майдан розширявся, тож їх, 
волонтерів, скеровували чергувати на пе-
рехрестя. Чисто випадково натрапив там 
на спільноту вірних з Дрогобича зі свя-

щеником, унамірену долучитися до моли-
товного Майдану. «Було їх понад двадця-
теро осіб, – розповідає Олексій, – вони 
розділилися на чотири групи й чергували 
по 6 годин. І весь час тривала безперервна 
молитва». 

Хлопець й до цього був активним учас-
ником УМХ (молодіжної громадської 
організації «Українська молодь – Хрис-
тові»), тож охоче ходив на чергування, 
особливо в нічні зміни. У тім часі отри-
мав завдання від своєї спільноти УМХ з 
Чорткова взяти інтерв`ю в присутніх на 
Майдані на предмет потрібності там мо-
литви. А ще – записати на відео інтерв`ю 
з якоюсь відомою особистістю. Все він 
виконав, все реалізував. Таким персона-
лієм став лідер «Фронту змін» Арсеній 
Яценюк. Й відносно потреби в молитві 
ратували всі одноголосно – навіть атеїсти. 

Одначе призначення п. Гуски не зосе-
редилося виключно на означенні моли-
товних потреб майданівців. Пощастило 
йому долучитися й до праці власне в шта-
бі – у наметовому містечку, і чергування 
в КМДА, і участі в лежачій акції протесту 
перед Генеральною прокуратурою з вимо-
гою звільнення студентів, захоплених під 
час розгону Майдану. Навіть «пощасти-
ло» отримати невеличку травму від «бер-
кутівців».

Та все ж приємності переважали. Най-
перше, каже, усвідомлював саме явище 
Майдану – нової суспільної формації, що 
зароджується, де всі – вільні й рівні. «Тра-
плялося, – розповідає, – коли виходив на 
чергування на перехресті, попереду була 
невідомість. Мимоволі з`являлись паніка, 
страх. Проте спиною відчував тепло тієї 
маси народу, котра не дасть впасти.

Ще одне пам`ятне, навіть щемне: якось 
вранці-раненько, о шостій приблизно, 
вийшла на сцену Руслана й акапельно за-
співала «Ще не вмерла України ні слава, 

ні воля…». Майдан, звісно, підхопив. А 
він, Олексій, сів за оте, розфарбоване в 
жовто-сині кольори, піаніно обіруч сце-
ни та й заграв собі цю ж мелодію. Тут, 
біля інструмента, зібралося трохи люду, 
що підспівував у такт акомпаніаторові.

Коли працював волонтером у намето-
вому містечку, зазвичай пересікався з ві-
домими особистостями, котрі простували 
повз на сцену, приміром, братами Клич-
ками. Випало поспілкуватися і з Євгеном 
Нищуком – «голосом» Майдану, ниніш-
нім міністром культури України. Хло-
пець пристрасно розповідає, що чимало 
там було плакатів із закличними гаслами, 
приміром: «Крим – за ЄС, йдемо доро-
гою разом в Європу!». І що Севастополь, 
Донецьк – за Україну! «Отож, – аналізує 
Олексій принагідно, – ті території все 
одно дихають Україною, і все одно бу-
дуть нашими, стовідсотково будуть! І все 
зміниться…». Дай-то, Боже…

Записала Анна БЛАЖЕНКО
Фото Миколи ЛАНОВЕГИ

Ми в себе, в журналістській спіль-
ноті, апріорі «охрестили» його, зда-
ється, вдало – «очима Майдану». Бо 
за оцих три постмайданівські роки 
жодна фотовиставка патріотичного 
спрямування в краї не відбулася поза 
участю його світлин – там все гра-
нично просто й натурально, без жод-
ного пафосу, по-живому. Так само 
він і згадує про ті події – лаконічно 
й водночас глибоко аналітично.

Микола Лановега не тільки позаштатний 
фотокореспондент районки, він ще й профе-
сійний фотограф, котрий залюбки ділиться 
фаховими знаннями та навичками з юною 
порослю: адже трудиться керівником фото-
гуртка палацу дітей та юнацтва. Це я до того, 
що запитання його гуртківців «Коли ви їдете 
на Майдан?» й послужило відправною точ-
кою безпосередньої участі М.Лановеги в по-
діях часу. Не лише як фотокора, а й за при-
належністю до майданного формування – 4-ї 
сотні Самооборони.

Вже через три дні після запитання гуртків-
ців він вирушив до столиці. І перше, каже, 
що вразило найбільше – як багато там мо-
лоді, до того ж, без жодного розшарування 
за віковим цензом: чи тобі 18, чи 23, а дрова 
для обігріву спільної домівки всі рубали на 
рівних…

Мій візаві в своїх споминах густо мере-
жить приємності й розчарування. Достоту 
виокремлює ідеальний побутовий порядок в 
тій оазі співжиття, де не бракувало жодних 
харчів (бо ж допомагала вся свідома Украї-

на!), проте зазвичай бракувало хліба: за межами 
Майдану, в будь-якій крамничці чи супер-
маркеті майданівців одразу пізнавали й за 
пропахлістю задимленого одягу, й по далеко 
не ідеальних долонях. І все ж таким, як він, 
– хлопцям зі західних областей, не криючись 
заздрили східняки: мовляв, ви можете звіда-
тись додому, переодягтися, родини навідати, 
а нам відступати вже нікуди, бо вдома по 
15-20 повісток накопичилось, відразу пере-
садять, тож стоятимемо тут до кінця!

«Люди були налаштовані стояти стільки, 
скільки треба, – згадує мій співрозмовник. 
– Ніхто додому не поспішав: чи бізнесмен, 
чи інтелігент пед- або ж медфаху, чи простий 
селянин… Правда, на кінець січня настрій 
почав падати. Отій трійці – Тягнибок, Яце-
нюк, Кличко – говорили: виберіть ви вже лі-
дера! Люди спрагло хотіли радикальних змін. 
Але невиправдане затягування дедалі пони-
жувало «градус» Майдану…».

Пан Лановега деталізує: приміром, сцена, 
звідки озвучувались мітинги, відбувались 
концерти, обходилась на добу в $ 650. А її 
хотіли ще й продовжити. Це буквально ви-
кликало бунт. Прибувало на Майдан чима-
ло «туристів» – на вихідні, аби подивитись, 
сфотографуватись, навіть поярмаркувати 
столицею, ото й усе. На понеділок же ряди 
зазвичай помітно рідшали. Він, було, запро-
понував, щоби менше, як на 4-5 днів, навіть 
не зголошувались їхати. Тоді й списки буцім-
то бажаючих почали скорочуватись.

Траплялося й інше: одна машина приво-
зить дбайливо зібране волонтерами, пожерт-
вуване небайдужими людьми, а друга іншим 
боком вивозить в невизначеному напрямку. 

Почало доходити до того, що декотрі «май-
данівці» вимагали чи вже й отримували зарп-
лату. Це теж понижувало «градус».

Йому ж зокрема гріло душу те, що угледів 
на Антимайдані, пробравшись туди з фото-
камерою. Штучність намірів начебто добро-
вільно зібраної спільноти розсекречували 
порядку 45-ти нових, законсервованих по-
льових кухонь, штабеля запакованих дров, 
«коробочки» згрупованих в колони (немов на 
параді, до того ж, зі «смотрящим») мітингу-
ючих… Фотокадри, впіймані такими, як він, 
геть розвіювали міф про природну очевид-
ність Антимайдану. 

А ще… Ще кияни цілими сім`ями при-
ходили на Майдан зустрічати новий, 2014-й 
рік. Це не могло не тішити. 

З приємністю згадує роль жіноцтва в жит-
тєздатності Майдану: їх руки й розбирали 
бруківку, і «клепали» коктейлі Молотова, 
й куховарили. Пам`ятна своєю приємністю 
мить: якось добиралися з Майдану в Експо-
плазу. Одна російськомовна жіночка гидливо 
мовила, скоса поглядаючи на своїх пропах-
лих димом сусідів: «И что єто так воняет?». 
«Так пахне свобода!» – мало не вигукнув їй 
в лице зовсім молоденький хлопчина. У тім 
вигуку – так багато змісту…

Зима тоді теж настала якось враз, зненацька, несподівано рано. Був сніг і був мороз, і був вогонь, що розгорівся в революцію. Сьогодні про події 
трирічної давності знімають фільми, пишуть книжки. То твори художні та документалістика. Вдаймося ж і ми до спроби задокументувати спогади 
кількох краян – учасників Майдану та Революції Гідності. Наші візаві – уповноважений представник депутатської групи НРУ в Чортківській районній 
раді, «голос» чортківського Майдану Тетяна ЯБЛОНЬ; позаштатний фотокореспондент «Голосу народу», член НСФХУ Микола ЛАНОВЕГА; член 
молодіжної ГО «Українська молодь – Христові» Олексій ГУСКА.

Відправна точка власне навіть не 
інтерв`ю, не діалогу, а радше моно-
логу – відвертого й пристрасного, 
надзвичайно чесного та дуже акту-
ального – запросини поділитися на 
загал найбільш пам`ятними момента-
ми листопадових змін у суспільстві 
2013-го року, а ще – що ж все-таки 
виявилось визначальним? 

– Коли оце днями несподівано змі-
нилася погода, коли падав дощ і плавно 
перейшов у сніг, закрутилась хуртови-
на, я відразу ж подумала про хлопців на 
передовій. А потім згадала тих, хто сто-
яв у мороз на Майдані. Тоді й почали 
епізодично пригадуватись моменти, що 
пов`язують мене, нашу Чортківщину і 
взагалі Україну з Майданом. Намагалась 
відтворити в пам`яті цілий ланцюг тих 
подій. Але, зважаючи на їх важливість, 
напевно, хронологію відтворюватимуть 
історики.

Яскрава картинка, як ми збиралися в 
приміщенні великої зали районної ради 
– представники різних політичних пар-
тій, громадських організацій, люди, яких 

я знала, з ким могла просто зустрічатись 
на вулиці. Ніч з 21-го на 22 листопада 
серйозно сколихнула суспільство, тож 
кожен замислювався, яку позицію має 
зайняти. Тоді нас єднало бажання стати 
на захист своєї держави, зробити щось 
добре для неї. Кажуть: зазвичай україн-
ці об`єднаються в час біди. На жаль, так 
воно і є, а нам та єдність була потрібна 
тоді й не менш потрібна тепер.

Пригадую, як на сесію районної ради 
прийшли представники молоді, зверну-
лися за підтримкою тих, хто виступив за 
євроінтеграцію. 

Пригадую, як перед адмінбудинком ми 
проводили відкриту сесію, як зачитували 
позицію депутатського корпусу. Тоді ви-
ступати ще не було кому, бо ніхто не знав, 
як обернуться події. Хоча усвідомлювали: 
за Україну треба боротися, Україну треба 
відстоювати. І дозволили виступати мені 
– як жінці, бо багато сильних чоловіків у 
той момент боялись ризикувати.

Пригадую, як ми їхали до Києва на 
Майдан. Як я була шокована, коли по-
бачила там дим, шини. Таке в моєму 
житті було вперше – як і в житті бага-
тьох людей.Пригадую, як ми розподіляли 

обов`язки, розуміючи, наскільки важливо 
збиратись щодня і відправляти людей до 
Києва. Тоді дуже серйозну підтримку на-
дала нам Церква. Потім ми запровадили 
на 16-у год. біля Хреста перед адмінбу-
динком щоденну молитву.

Пригадую, як штаб збирав пожертви 
для потреб Майдану, як активно долуча-
лися цілі села. Як приходили люди і про-
сто запитували: чим я можу допомогти? І 
допомагали хто чим міг…

Коли починаю згадувати, розумію, 
наскільки гордою була тоді і є тепер за 
українців. За те, що в нас прокинулось 
почуття гідності. Спочатку ми вийшли 
за те, щоби підтримати прагнення Укра-
їни влитися до євроспільноти. Але потім 
українці вийшли за мрію – мрію жити в 
іншій державі, перш за все – некорум-
пованій. Мені дуже приємно, що в тих 
спогадах – люди різних соціальних ста-
тусів, багато й таких, що пережили на-
багато більше, ніж я, і, можливо, зробили 
для України теж набагато більше. Та най-
головніше, що ми в той момент ставили 
спільну одну мету і старалися разом ро-
бити одну велику добру справу.

Минуло три роки. Позитивні емоції, 
величезна віра, надії, на жаль, зіштовхну-
лися з реальністю. Поки що Майдан не 
виконав свої обіцянки. На жаль... Пер-

ші кроки Майдану були зроблені: ми 
добилися того, що нас почули. Українці 
змогли змінити владу в демократичний 
спосіб. Але основне – мрія жити в іншій 
державі – поки що не зреалізовано. Ми 
змінили владу, але не змогли змінити 
систему. Це найболючіше, найприкріше.

Дитина народжується, долає перші 
кроки, стикається з труднощами, робить 
помилки. Ми проходимо такий же шлях і 
поки що зробили багато помилок. Ми до-
сягли якихось змін, але не змогли дійти 
до омріяної мети. Напевно, попереду в 
нас ще багато випробувань, напевно, ще 
багато разів треба буде показати своє «я». 
Не має значення, які прізвища у владі. 
Важливо, чи чує ця влада людей. Чи чує 
громадську думку, позицію. 

Зараз в Україні проблем не менше. 
Завдання тих, хто виборював Майдан, 
зробити все, щоб українці відчули: та бо-
ротьба була недаремна. 

Якщо ми зможемо й надалі об`єднувати 
зусилля людей з активною громадянською 
позицією – як представників органів міс-
цевого самоврядування, різних громад, 
так і ЗМІ, якщо зможемо об`єднатися не 
тільки в момент викликів часу, тоді до-
сягнемо мети. Напевно, українці мусять 
вкотре об`єднатися, щоби відстояти ту 
мрію, за яку вийшли на Майдан…

Подих Майдану: погляд крізь три зими

Микола ЛАНОВЕГА: 
«Градус» Майдану: лише радикальні зміни!»

Тетяна ЯБЛОНЬ: 
«Українці вийшли за мрію жити в іншій державі»

Олексій ГУСКА: 
«Майдан – то нова суспільна формація»
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Від свята до свята Роздуми на тему

Поруч з нами

Ігор із Тернопільщини з дитинства мріяв стати 
військовим. Та коли закінчив школу і настав час 
обирати професію, батьки його відмовляли: наві-
що тобі цей неспокій? Ніколи, мовляв, постійно-
го місця не матимеш, поневірятимешся світом… 
Он скільки є престижних професій – вибирай! Та 
вмовляння батьків не допомогло. Його рішення 
було твердим. Закінчивши військове училище, 
Ігор поїхав за направленням на схід України. Не 
думав і не гадав хлопець, що знання, здобуті під 
час навчання, згодяться йому в справжньому бою. 
А все починалось так безтурботно: знайомство із 
симпатичною дівчиною, романтичні зустрічі, ве-
чірні прогулянки містом, мрії про весілля…

Ігор опинився в зоні АТО. У перший же мі-
сяць війни на сході він втратив ногу й руку. Всі 
мрії затьмарились, не хотілося жити. Хто навідає 
його в госпіталі? Батьки? А Леся… Чи ж прийде? 
Днями й ночами перебувала вона з коханим. Не 
залишила його. Після Ігоревого одужання моло-
дята одружилися. На жаль, пишного весілля, про 
яке мріяли, не було, та головне – вони й нині 
разом.

*     *    *
Павло з Волині пишався своєю майбутньою 

професією військового. Та чи не найбільше пи-
шалася цим його Оленка. Познайомилися вони 
на дискотеці в містечку, куди хлопець приїхав 
служити після завершення навчання. 

І тут – війна на сході України. Зона АТО. Тяжкі 
поранення, госпіталь. Спочатку – в Дніпропетров-
ську, потім – у Києві. Батьки й Оленка завжди були 
поруч. У снах хлопець бачив тяжкі бої, а ще – голов-
ного лікаря Дніпропетровського госпіталю, доброго 
й чуйного, котрий плакав як дитина, коли приво-
зили тяжкопоранених бійців, і допомагав усім, чим 
тільки міг, підтримував хворих та їхніх родичів. 

Після одужання хлопець не насмілився сказати 
Оленці, що хоче з нею одружитися, бо не такий 
він тепер, як був колись, ой, не такий… Та дівчи-
на сама запропонувала. Справили весілля. Тяжкі 
поранення не минули безслідно. Та головне, що 
поруч – його Оленка. І Павло вірить, із часом ці 
рани загояться. Душевні рани з допомогою дру-
жини вже загоюються. І це – найголовніше.

*    *    *
Оля з Олегом дружили зі шкільних років, на-

вчалися в паралельних класах. Оля марила про-
фесією лікаря, Олег – військового. Мрії молодих 
здійснилися. Весілля планували на літо. Однак 
поранення голови та ампутація лівої руки – на-
слідки жорстоких боїв на сході України – зава-
дили їхнім планам. Із допомогою Олі, майбутньої 
лікарки, Олег став на ноги. У листопаді минулого 
року вони відгуляли весілля.

*    *    *
Дмитро з Галиною познайомились в одній з 

тернопільських кав`ярень. Дмитро – офіцер із 
династії військових, Галя – вчителька. Номер те-
лефону вона дала Дмитрові невірний. Як тільки 
юнак все-таки відшукав дівчину у великому міс-
ті?.. Зустрічалися, згодом почали готуватися до 
весілля та раптом – АТО. Тяжкі поранення. Гос-
піталі – у Дніпропетровську, Києві, Львові (звід-
ки Дмитро родом). Кількамісячне перебування 
Галі у Львівському госпіталі біля лежачого Дми-
тра... І, на щастя, Дмитро став на ноги. Нагоро-
джений орденом Богдана Хмельницького. Най-
щасливіший день для молодят – весілля. Нині 
чекають на дитинку, сподіваються на хлопчика. 
Нехай їм щастить!

Наречені війни
У вас мужність і ніжність сплелись воєдино.
Ви прийняли коханих такими, якими вони є.
Та жорстока війна сильну тугу по собі лишила
В тисячах юних сердець, 
                    в незагоєних ранах бійців…
Та загояться рани, перемога прийде неодмінно!
Закружляють у вальсі весільнім
України герої – вірні сини.
Неодмінно загояться рани бійців, 
Якщо такі наречені у кожного є.
Вам ще ниви орати й дітей 
                       проводжати до школи,
Гартувати синів до можливих ворожих атак.
Хай над вами палає 
                   лиш сонячне мирне проміння
І чекає щасливе на вас майбуття!

Марія ПОЖАРНЮК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

с. Кривеньке

Не кожен, хто вчиться, усвідомлює, що процес 
навчання – це праця! Є учні, котрі думають і го-
ворять: «ось я після школи піду працювати і буду 
добре заробляти, а тепер»… Але ж зі школи у нас 
не виключають, ба навіть на другий рік не зали-
шають через низькі оцінки. Я, наприклад, при-
тримуюся такого: є в класі три відмінники, хто 
серед них «найвідмінніший» – це визначиться 
по середньому балу успішності згідно з табелем. 

Восьмикласни-
ця Марія Шара 
має за сьомий 
клас середній 
бал успішності 
10,44, а у вось-
мому класі те-
пер нарощує 
якість навчання! 
Таке стремлін-
ня можна по-
хвалити. Вона 
– учениця На-
гірянської ЗОШ 
І – ІІ ступенів. 
Брала участь у 
районних олім-
піадах з укра-
їнської мови та 
літератури, іс-
торії, активна в 
художній само-
діяльності, спі-
ває в шкільному 

ансамблі, має авторитет серед однокласників, а 
за 7-й клас нагороджена Похвальним листом! Ві-
риться, вона має нахил до навчання і її потенціал 
реальний в його підвищенні за 8-й клас! Тепер у 
класі небагато учнів, в селі картоплю викопали 
– врожай добрий, батьки сприяють навчанню і 

відпочинку дітей! Тільки вчися!!! 
Нещодавно перед восьмикласниками Нагі-

рянської ЗОШ І – ІІ ступенів я виступив з пи-
таннями військово-патріотичного виховання. 
Присутньою була класний керівник Ганна Воло-
димирівна Легка. Торкнувся мій виступ багатьох 
питань, зокрема, вступу до військового ліцею. 
Є в класі учень Ігор Танчук, який хоче бути… 
футболістом! За цим бажанням криється сучасне 
примітивне ставлення до навчання, спілкування 
з позашкільними «друзями» і, звичайно, невисокі 
показники в табелі успішності. А він міг сьомий 
клас закінчити краще! Класний керівник заяви-
ла, що саме покращення чекають від нього – і на 
перший семестр ще будуть відмінники! 

Нагірянська ЗОШ І – ІІ ступенів багато пра-
цює в напрямку навчання та виховання моло-
дих патріотів. Так, після 9-го класу учень Назар 
Коків став військовим ліцеїстом Коропецького 
військово-спортивного ліцею і взяв цим самим 
курс, аби стати офіцером Збройних сил України. 
Є шість кадрових молодших офіцерів ЗСУ,  які 
бувають у селі. Збільшити їхні зустрічі з учнями 
необхідно. Є офіцери, котрі брали участь в АТО, 
– молоді, енергійні. Старшими офіцерами ста-
ли Віктор Присяжний, Володимир Міц. Загалом 
по Нагірянській сільській раді – 21 доброволець 
повернувся з війни на Донбасі, а деякі продо-
вжують воювати. Нам потрібно постійно підси-
лювати армію молодими людьми – солдатами, 
сержантами, офіцерами.

Степан ОСАДЦА, 
позаштатний кореспондент газети 

«Голос народу», полковник запасу

На фото: Марійка Шара – знімок такий же, як 
на Дошці відмінників. 

«Наш церковний рік – це наче прегарна мозаїка, 
що творять празники Господні, Богородичні та не-
проглядне число мучеників і святих. Осібно стоїть 
собор святого Архистратига Михаїла та всіх безтілес-
них сил», – так розпочинає свого дописа до газети 
один із наших позаштатних авторів. Справді, кіль-
ка днів відділяють нас від цього церковного свята. 
Однак образ св. архангела Михаїла через вікопомні 
події в історії народу українського утвердився осо-
бливим стосунком не лише до воїнства Небесного. 
День його собору слугував відправною точкою двох 
Майданів – Помаранчевого в 2004-му та Євромай-
дану 2013-го. В часі останнього прихистком для по-
ранених його учасників став Михайлівський золо-
товерхий собор у Києві, будований на поч. ХІІ ст. 
князем Святополком, чиїм покровителем був Архи-
стратиг Михаїл. Тож він – воістину предводитель 
воїнства не тільки Небесного, а й земного…

Згідно з наукою Церкви, св. Архистратиг Михаїл 
був особливим покровителем ізраїльського народу. 
Коли ж Ізраїль не виправдав свого високого ви-
брання, св. Архистратиг став опікуном нового Бо-
жого люду – християн. Він – захисник та ізбавитель 
вірних, безнастанний борець з духами злоби. Саме 
тому Михаїл зображається у вигляді воїна зі злим 
духом під ногами: у правій руці в нього вогняний 
меч або спис із білою хоругвою – символом чистоти 
і вірності, а в лівій – щит або пальмова галузка як 
знамено перемоги.

Про архангела Михаїла складено безліч переказів 
і легенд. Одна з них розповідає, що коли Бог поді-
лив землю на країни, кожен народ одержав свого 
ангела-хоронителя. Спершу ангели розібрали теплі 
краї, що нагадували їм рай з вічнозеленими та кві-
тучими садами. Розібрали гори і навіть пустелі. Лиш 
один Архистратиг Михаїл не вибирав собі країни. А 
потім вказав на землю, що була золотою від осін-
нього листя, наче його зброя; ріки текли там бла-
китні, мовби його прапор. Відтоді Михаїл вважаєть-
ся першим охоронцем людей Руси-України.

З історичних джерел відомо, що архангел Миха-
їл був покровителем київського князя Святопол-
ка (християнське ім`я – Михайло), який у 1108 р. 
збудував Михайлівський золотоверхий собор. Оче-
видно, вже з того часу Михаїл, опікун воїнів, вва-
жається патроном Києва. Про традиційний культ 
святого Михаїла серед нашого народу свідчать його 
зображення на княжих печатках, гербах, церковних 
і військових корогвах, у родовій геральдиці. Герб із 
архистратигом Михаїлом залишився емблемою Ки-
єва і після входження українських земель до складу 
Російської імперії.

У день свого празника (21 листопада) св. архан-
гел Михаїл усіх нас взиває до спільного собору – 
зібрання з ангелами, щоби віддати належну славу 
Богові. 

Петро ПАЛІЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу» 

с. Стара Ягільниця

У неділю, 
6 листопада, 
громада села 
Бичківці зібра-
лася, щоби вко-
тре вшанувати 
пам`ять Небес-
ної Сотні та всіх 
загиблих воїнів у 
зоні АТО.

Пам`ятник, що 
освятив о. Ми-
рослав Ткачук, 
був виготовле-
ний майстром 
Ігорем Драби-
нястим за ініці-
ативи депутата 
Ч о р т к і в с ь к о ї 
районної ради 
Оксани Слоти 
та за фінансової 
підтримки Ра-

дикальної партії Олега Ляшка. Цей меморіал наза-
вжди збереже народну пам`ять про новітніх Героїв 
України, які віддали свої молоді життя за волю рід-
ної землі.

«Мамо, не плач, я вернуся живим…» – звучало з 
уст учнів Бичківської ЗОШ І – ІІ ступенів. Із бо-
лем у серці стояли люди, слухаючи душевну пісню 
«Пливе кача».

Відкрити пам’ятний знак запросили учасників 
АТО Петра Нейка та Ярослава Слоту.

Оксана СЛОТА, 
депутат районної ради

Предводитель 
воїнства Небесного

Нам пишуть

Герої не вмирають

Навчання і виховання молодих 
патріотів – завдання сучасної школи!

Наречені війни



9 листопада, що символічно співпало з Днем україн-
ської писемності та мови, відбувся районний збір лідерів 
учнівського самоврядування Чортківського району «Клуб 
старшокласників «Точка зору» під назвою: «Що впливає 
на формування мовної культури людини?». Представники 
всіх шкіл району презентували свої журналістські статті 

на озвучену вище тему (деякі з них друкуємо 
для вашого, шановні читачі, ознайомлення – 
прим. ред.).

Лідери району мали змогу поспілкуватися з 
заступником редактора районної газети «Голос 
народу» Оксаною Свистун, яка розповіла про 
роль молоді в сучасній журналістиці, заклика-
ла лідерів району писати свої статті у район-
ці й просто стати активними читачами. Пані 
Оксана пояснила учням головні принципи на-
писання журналістських статей та ознайомила 
з рубриками районної преси.

Всі дійшли висновку, що крім радіо, теле-
бачення, історичних наслідків, незнання пра-
вил граматики, лексикології, фонетики тощо, 
на формування мовної культури впливають і 
сучасні сленги, і слова, запозичені з інозем-

них мов. Але основними творцями гарної, правильної, 
милозвучної мовної культури стануть саме наші активні 
лідери – майбутнє нашої країни!

Наталя ГУТ, 
керівник «Клубу старшокласників «Точка зору» ЦНТТДУМ

21 листопада. Тривалість дня – 8.43. Схід – 7.22. Захід – 16.05.  Собор Архистратига Михаїла
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Знай наших

На замітку

Якщо врахувати стан в суспільстві, його стресовість і 
невротизацію, то найбільше потерпають діти, тому що 
нам, дорослим, часом не вистачає знань, сил, бажань ду-
мати так, як дитина, тому здебільшого чинимо на свій 
розсуд – як дорослі...

Мене завжди хвилювало питання мовлення наших ді-
тей, особливо молодших школярів. Саме воно є основою 
психічної діяльності мозку. Анатомо-фізіологічні механіз-
ми мовлення надзвичайно складні. Мова – це особлива і 
найбільш удосконалена форма спілкування, що притаман-
на лише людині. В процесі мовного спілкування (комуні-
кацій) люди обмінюються думками та впливають один на 
одного. Це ціла система фонетичних, лексичних і грама-
тичних засобів спілкування.

Нормальний, своєчасний і правильний мовний розвиток 
дитини дозволяє постійно динамічно інтелектуально засво-
ювати нові поняття, здобувати свій невеличкий життєвий 
досвід, розширювати запас вмінь, знань, навичок у серед-
овищі дітей та дорослих.

Якщо фізичне здоров’я дитини, що є «м’язовим карка-
сом» психіки, добре, то й навчатиметься школярик лег-
ко, буде щасливим і усміхненим. Проте якщо у дитини 
є вади у мовленні, то тут слід передбачати тенденцію, 
що призведе до погіршення її психічного та соціального 
здоров’я. Першокласник, у якого є вади мовлення, по-
требує негайної корекції, правильної та своєчасної кон-
сультації логопеда, що й дасть можливість усунути недо-
ліки в мовленні. Це необхідно й для того, щоб у дитини 
не з’явився комплекс меншовартості, який призводить 
до шкільних фобій та невротизації і поглиблюється у на-
ступних класах.

Слід зауважити, до дітей із вадами мовлення необхідно 
ставитися коректно й з обережністю, тому що часто-гус-
то їх висміюють однолітки, «пришивають» ярлики, що 
провокує в дитини спротив абсолютно до всього. Як на-
слідок – дитина замикається в собі, зневірюється в своїх 
можливостях, стає агресивною вербально та поведінково, 

нею легко можуть маніпулювати неформальні дитячі лі-
дери, саме це і руйнує в цілому фізичне, психічне та со-
ціальне здоров’я дитини.

Написати в газету «Голос народу» мене спонукало те, 
що, будучи вже на пенсії, я частенько проводжу свій час у 
селі. Доводиться спостерігати за тим, що природна цикліч-
ність обробітку землі, обтяжлива праця з догляду за свій-
ськими тваринами не дають можливості батькам-сільчанам 
займатись зі своїми дітьми; а тим паче – спонукати своє, 
так би мовити, чадо до читання художньої літератури, що 
найбільш і формує інтелект у підлітковому віці. Діти стали 
заручниками і рабами комп’ютерів, що призводить до не-
втішної залежності, якої позбавитися так само важко, як 
куріння, вживання алкоголю чи наркотиків тощо.

Надто неприємно вразив мене випадок зі хлопчиком 
із сусіднього села. У п’ятирічному віці хлопчина володів 
мовленням як дворічна дитина. Тому й «пришили» йому 
ярлик – прізвисько – «німий».

Його батьки знехтували рекомендаціями лікарів, що 
такі вади сина можна ліквідувати; адже органічного по-
рушення мозку немає, натомість є просто функціональне 
педагогічно занедбане явище. Тож завдяки втручанню 
спеціалістів дитина успішно навчається тепер уже в тре-
тьому класі й позбавлена недоліків мовлення.

Маючи чималий досвід педагогічної роботи, рекомен-
дую батькам зробити правильну діагностику мовленнєвих 
вад їхньої дитини, відкинувши органічні ураження мозку, 
використати найсучасніші методи діагностування, щоби 
подбати про здоровий розвиток малюка. Адже кількість 
першокласників із вадами мовлення має щорічну тенден-
цію до зростання. Тому зробімо здоровими і щасливи-
ми наших дітей, допоможімо негайно ліквідувати вади 
мовлення (якщо такі є), адже це – запорука адекватного 
особистісного формування дитини, її подальших успіхів 
у дорослому житті. 

Галина ШЕВЧУК, 
смт Заводське 

Мовний розвиток наших дітей
Уже добігає до завершення І півріччя навчального року. Надзвичайно радісно я сприйняла нові зміни, 

затверджені Міністерством освіти й науки України щодо програми початкових класів. Адже з цими зміна-
ми молодшим школярам, як мовлять, хочуть полегшити й зробити більш доступним навчання. Батьки та 
вчителі, очевидно, ознайомлені з нововведеннями і, мабуть, обговорили й проаналізували, та чи зробили 
висновки?..

Сьогодні в усьому світі акцент у навчанні по-
ставлено на вивчення іноземних мов. Адже не-
дарма кажуть, що скільки мов ти знаєш, стіль-
ки разів ти людина, або, як свідчить народна 
мудрість: язик до Києва доведе. Високий клас 
навчання вчителі Чортківщини показують через 
здобутки своїх вихованців. Зокрема, чималі успі-
хи демонструють учні польської суботньої школи 
щорічно на конкурсі читців поезії ім. Адама Міц-
кевича «Кresy». Рік 2016-й не став винятком.

 
Цьогорічний ХХV конкурс читців польської по-

езії «Кresy» ім. Адама Міцкевича відбувався з 4 по 
6 листопада у Львові. У ньому брали участь і пред-
ставники Чорткова. Суботню школу польської мови 
при товаристві ім. А.Міцкевича у Чорткові (дирек-
тор – Марія Адольфівна Пустельник) представляли 

троє учасників – Назар Бабин, Соломія Табачак і 
Назар Конопельський (вчитель – Анна Антонівна 
Волкова). 

Конкурс проводиться в усіх країнах, де є польські 
спільноти, і відбувається у три етапи. Конкурсанти 
виступають в трьох категоріях: діти до 12 років; діти 
і молодь від 12 до 16 років; молодь від 16 років і 
дорослі.

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 25 учасників 
першої вікової категорії, 37 – другої, 13 – третьої. 

Географію конкурсу складали здебільшого пред-
ставники Львівської, Тернопільської, Івано-Фран-
ківської та Хмельницької областей.

У результаті наші юні чортківчани показали непо-
гані знання. Так, Назар Конопельський отримав ди-
плом за участь. Соломію Табачак пошановано від-
знакою (wyroznienia). А Назар Бабин посів ІІ місце 
й отримав право разом із Маркіяном Головчаком 
(м. Стрий) презентувати Україну на ІІІ етапі кон-
курсу в Білому Стоку (Польща).

Оксана СВИСТУН
Фото Наталії БАБИН

Хтось влучно колись мовив: «Газета – живий 
організм». Насправді так і є: адже формується 
вона з часточок чиїхось доль, котрі неодмінно 
громадяться за читацькими листами. Один з них, 
надто чуттєвий, ми не могли, не мали права об-
минути увагою.

«17 листопада з Ласки Божої виповниться 70 ро-
ків від Дня народження жителю с. Капустинці Петру 
Дмитровичу ПЕЛЕШУ, нашому однокурснику. А на-
ступного року минає 50 років з часу закінчення нами 
Рожищенського зооветтехнікуму, що на Волині.

Так сталося, що Петро – неходячий інвалід І гру-
пи. Нас з`єднує телефон, яким спілкуємось і під-
тримуємо його в повсякденні.

Просимо привітати Петра Пелеша з семидесяти-
річчям на сторінці газети, яку він передплачує.

Щиро вдячні – від імені групи 1967 року випуску 
Олександр Антонюк, Іван Карпюк і Борис Максим-
люк, член НСЖУ».

Ось такий лист. Ці ж імена – в авторстві власне 
вміщеного в листі вітання, а ще за ними – решта 
однокурсників, які люблять і поважають ювілянта. 
Ось яке вітання:

«Незабаром святкуватиме 70-річний ювілей най-
кращий чоловік, люблячий тато, голова родини Пе-
тро Дмитрович Пелеш. Вітаємо з роками, що заві-
тали у Твоє бурхливе життя. Живи так, щоби було 
що пригадати, коли доживеш Ти у щасті до 100. Ми 
знаємо: Ти можеш багато, нехай у душі кожен день 
буде свято. Нехай же Тебе всі біди обминають, щоб 
хліб святий був завше на столі. Нехай Господь Тебе 
охороняє, а Мати Божа здоров`я посилає!».

Додамо й від себе: з роси й води Вам, шанований 
наш прихильнику та передплатнику!

* * *
Мова – джерело життя. Мова людини – своєрідний 

лакмусовий папірець, що виявляє рівень її загальної 
культури, освіченості. Мова культури – це життєдайний 
корінь культури розумової, високої справжньої інтелекту-
альності. То що ж впливає на розвиток мовної культури?

Ми знаємо, що у кожній сфері суспільного життя існу-
ють свої правила спілкування. Формування мовної культури 
відбувається поступово. Її розвиток залежить від багатьох 
чинників. Та серед них, на мою думку, найголовніше – це 
стиль життя. Від нього залежить мовна культура людини. 
Якщо людині небайдуже, як вона говорить і як пише, то 
культура мови розвивається в правильному руслі.

Наприклад, я хочу звернути увагу на комп’ютерний сленг. 
Це слова, що не властиві літературній мові. Вони спочатку 
вживалися членами груп комп’ютерників. А на сьогодні – 
широким колом людей, в яких виникає потреба «полегше-

ного» спілкування. Для декого – це бажання виокремитися 
і тим самим самоутвердитися. Деякою мірою комп’ютерний 
сленг надає розмові невимушеного, інколи гумористичного 
відтінку. Та чи він розвиває мовну культуру чи засмічує (!) 
– варто подискутувати. Проте скажу, комп’ютерний сленг – 
живий і динамічний прошарок української мови. 

Ще один чинник, що впливає на розвиток мовленнє-
вої культури – вживання англіцизмів. Нашестя цих слів 
зачіпає порядок слів в українській мові, смисловий наго-
лос, інтонацію. Відбуваються зміни в лексиці. Милий стає 
бойфрендом, спроба – пілотним проектом, воротар – гол-
кіпером, засоби масової інформації – мас-медіа, технікум 
– коледжем і т. д. Я думаю, що це впливає на розвиток 
мовленнєвої культури. Але чи варто захоплюватись?

Я.ПАВЕЛЬЧУК, 
голова учнівського самоврядування «Нове покоління» 

Улашківської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Язик до… 
Білого Стоку доведе

З конверта

Тепло, 
аж відчутне на дотик

Освітянські  вісті

Прислухаймося: «Точку зору» мовлять школярі

Що впливає на формування мовної культури людини?
У період розвитку новітніх технологій пріоритетом ді-

яльності й розвитку особистості стає культура спілкуван-
ня. Поява значної кількості сленгів і жаргонів змушує за-
мислитися над проблемою чистоти мови, що є ключовою 
з погляду національної культури.

Провівши опитування, я дійшла до висновку: люди різ-
них вікових категорій називають різні фактори, що впли-
вають на формування мовної культури. Дорослі люди 
вважають, що проблеми з формуванням мовної культури 
виникають через низьку популярність друкованих книг 
й небажання молодого покоління розвивати ораторські 
вміння. Підлітки думають, що манера спілкування майже 
повністю залежить від оточуючих, ставлення до них. Діти 
дошкільного віку пов’язують чистоту і культуру мовлення 
з емоційним станом людини в певний момент.

Багато людей зазначили, що телевізійний простір запо-
лонила аморальна продукція, непрофесійні журналістські 
репортажі, суржикові серіали, що культивують відверту 
зневагу до української мови.

Зустрічаються інші цікаві думки: культура мовлення 
залежить від сили релігійної віри й дотримання законів, 
важливим фактором є характер самої людини; також при-
хильники сучасного друкованого слова скаржаться на від-
сутність цензури у літературі.

Отож, для мене поняття «культура мови» сприймається 
як частина загальної культури людини. Це вміння пра-
вильно говорити, а в потрібний момент змовчати – від-
повідно до мети і умов спілкування.

Ольга КОНОПЕЛЬСЬКА, 
голова клубу старшокласників «Нове покоління»

Джуринської ЗОШ І – ІІІ ступенів



– Осінь цієї пори роками була 
золота, – трохи скрушно резюму-
вав Іван Ярославович. – Фактич-
но до Дня працівників сільського 
господарства зазвичай всі культури 
були вже зібрані, ну, можливо, за-
лишались відсотків 8-10 – не біль-
ше. А цього року, бачте, зима за-
стала нас зненацька.

Відтак деталізував: падали дощі 
– особливо дощовим видався жов-
тень, майже весь. Проте в літні 
місяці була посуха, що й призвело 
до того, що пізні зернові культури 
– кукурудза, соя, цукрові буряки – 
дали значно нижчий врожай порів-
няно з минулими роками.

А ось ця рання й загалом неспо-
дівана зима не те, що затруднила, а 
й призупинила роботи зі збирання 
пізніх культур. «Агрохолдинг Мрія 
в Товстенькому ще не приступав до 
збирання сої та картоплі,  – почули 
ми від нашого супутника. – Фак-
тично залишається в полі 950 гек-
тарів сої із півтори тисячі га площ 

по району; і картоплі – 99 гектарів».
Хоча, за словами головного агра-

рія району (адже І.Заболотний і на 
посаді першого заступника голо-
ви РДА, попри цілу низку інших 
важливих питань, продовжує ку-
рирувати визначальний в структурі 
районної господарки аграрний сек-
тор), вже після приморозків мину-
лої середи очікується стрибок плю-
сових температур. І є сподівання, 
що сніг в полях розтане, принай-
мні, зійде в непромерзлий грунт, 
а земля, знесилена тривалим дефі-
цитом вологи, залюбки прийме її. 
Обіцяні ж синоптиками наступні 
приморозки дадуть 
можливість дозби-
рати пізні культури. 

А відтак були 
власне відвідини 
двох господарств, 
детальніші ре-
портажі з котрих 
з о б о в ` я з у є м о с ь 
вмістити в наступ-
них номерах газети. 
Нині ж, в перед-
день свята, – по 
суті, лише введення 
в тему.

Отож, першим 
на шляху наших 
відвідин був «Па-
росток». Погодь-
мося: ймення цьо-
го ПАП – доволі 
символічне і навіть 
зворушливе. Чому 
саме таке, відразу 
стає зрозумілим із 
фабули розвитку 
підприємства: адже 

воно започатковувалось, як-то ка-
жуть, з нуля. Про це голосив нам 
п. Заболотний ще дорогою. І ми 
разом пригадували жнива 2015-
го, коли навідували «прописане» 
в Шманьківцях господарство. Тоді 
там, на току, лиш розпочинали 
спорудження міні-елеватора й вод-
ночас сушильного комплексу – з 
очищенням, протруюванням зерна 
на насіння. А нині він вже май-
же-майже закінчений (на знімку 
– позаду директора підприємства). 
«Сушка вже два сезони працює», 
– не без задоволення констатував 
Євген Шкабар.

Він окреслив нам у розмові, ко-
тра виявилась меганасиченою в різ-
них аспектах, багато слушних пер-
спектив. Не менш скрушно зазначав: 
проте головне – мати ресурси. Поки 
що ж аграрна галузь в Україні, аби 
виладнати щось потрібне, продик-
товане сучассям, неодмінно потра-
пляє в боргову кабалу через надава-
ні кредити. А без них же – нікуди. 

«Всі ресурси 
« п р и в ` я з а н і » 
до $ курсу і все 
відбивається на 
рентабельнос-
ті вирощуваної 
продукції», – 
аналізував Євген 
Михайлович.

« П а р о с т о к » 
«родом» з 2000-
го року, тож, 
йому повернуло 
на 17-й рік. По 
суті, підлітковий 
вік, коли орга-
нізм формуєть-
ся в дорослість. 
Якщо розпочи-
нали тут зі 100 га 

оброблюваних земель, то нині маєть-
ся 1200, незабаром дійде до півтори 
тисячі. Господарству наразі довіря-
ють свої землі загалом 650 пайовиків 
у селах Шманьківці, Шманьківчики, 
Швайківці (частково) та Пастуше.

А ось ПАП «Довіра» старше й 
за віком, потужніше за наявністю 
ресурсів, освоєних наразі галузей 
тощо. За словами Івана Заболот-
ного, це – один з трьох «китів» в 
районі, адже має в обробітку понад 
6 тис. га землі. «Довірі» довіряють 
земельні паї аж в 16-ти населених 
пунктах нашого, а також сусідніх з 

нами Заліщицького та Борщівсько-
го районів. ПАП займається ви-
робництвом зернових і технічних 
культур, а ще – птахівництвом.

Нашим головним співрозмов-
ником став виконавчий директор 
«Довіри» Олег Войцишин (на знім-
ку вище) – син патріарха аграрного 
роду покійного Івана Войцишина, 
керівника з тридцятилітнім стажем. 
На часі Олег Іванович – правонас-
тупник власності батька, щоправ-
да, юридичні питання ще пере-
бувають в стадії переоформлення. 
Має дві вищі освіти: менеджмент 
організації виробництва аграрного 
напрямку та медичну. Пригадує, 
якось у Києві прорік: «Мене з села 
забрали, але село з мене не забра-
ли». Бо село він всотував в себе з 
раннього дитинства, мотаючись 
з батьком полями, – десь років з 
восьми. «Він ще інженером був, як 
я бігав на бригаду й по звуках ви-
значав, яка їде машина», – немов 
купається в душевних споминах.

Там же, в Старій Ягільниці, ми по-
бували в пташнику, де наразі в двох 
приміщеннях перебуває на відго-
дівлі 54 тис. голів курчат-бройлерів. 
Фотооб`єктив «підгледів» один із ви-
робничих моментів (на знімку), коли 
завідувач Староягільницького відділку 
Ігор Кардинал та пташниця Любов 
Струтинська демонстрували свою про-
дукцію І.Заболотному. А він, перший 
заступник голови РДА, скориставшись 
нагодою, заадресував всім аграріям 
району найщиріші вітання-зичення з 
їх професійним святом – на добро та 
благополуччя.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ  
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Напередодні свята
З професійним святом хлібороба 

Василя Михайловича 
ВИСЛОЦЬКОГО

щиро вітаємо, 
рясних врожаїв бажаємо.

Щоби погодні 
    умови завжди  
були сприятливі 
у Вашій роботі.
Хай здоров’я не 

підводить, плани 
здійснюються, 

а мрії збуваються.
Сімейного щастя, 

радості від дітей, 
родинного тепла 

на  многії 
       та благії літа.

Родини Гиріїв, Моспанів, Дарія 
Кузьм’як, Надія Вербіцька.

Одночасно складаємо Вам велику 
подяку за моральну і матеріальну 
допомогу, надану Вами у нашому ве-

ликому горі – тяжкої хвороби нашої мами.

Подяка
Державний навчальний заклад  

«Чортківське вище професійне учи-
лище» вітає аграріїв з професійним 
святом – Днем працівника сільського 
господарства та виголошує подяку де-
путату Тернопільської обласної ради, 
директорові ПАП «ДЗВІН» Василю 
Степановичу Градовому, депутату Тер-
нопільської обласної ради, директорові 
ПСП «Ягільниця-В» Василю Михай-
ловичу Вислоцькому, Генеральному  
директор ТзОВ «Радехівський цукор» 
Віктору Петровичу Сікорському, за-
ступнику генерального директора ТзОВ 
«Радехівський цукор» Олегу Григоро-
вичу Куличу, депутату районної ради, 
в.о. директора ПАП «Довіра» Наталії 
Михайлівні Бойчук, депутату район-
ної ради, директору ПАП «Паросток» 
Євгену Михайловичу Шкабару, ди-
ректору ПАП «Фортуна» Ользі Ігорів-
ні Фрич, директору ПАП «Добробут» 
Григорію Степановичу Данилишину, 
директору ПАП «Обрій» Степану Гри-
горовичу Данилишину за зміцнення 
навчально-матеріальної бази училища, 
зокрема кабінету Захисту Вітчизни, 
можливість проходження виробничої 
практики та підготовку учнів сільсько-
господарських професій.

З найкращими побажаннями 
енергії, ділової удачі, гарної погоди 

та щедрих врожаїв – директор ДНЗ 
«Чортківське ВПУ» 

Олег Валерійович Іванілов.

Від щирого серця вітаємо з 
ювілейним Днем народження, яке вона 
святкуватиме 20 листопада, люблячу 

дружину, дорогу сестричку
Марію Богданівну РАК

зі с.Звиняч.
Наша мила 
         і люба, 
найкраща у світі,
Бажаємо щастя, 
  даруємо квіти,
Щоб сонце 
  і зорі плекали 
      тепло,
І щоб завжди 
  здоров’я у 
    Тебе було.
Щоб смутку 
     не знала, 
    ми просимо долі,
Добра Тобі 
    й радості, рідна, доволі, 

Бо людям для щастя 
               багато не треба – 
Сімейного затишку 
            й мирного неба.

З любов’ю та повагою – чоловік 
Микола, сестра Галина і брат Іван із 

сім’ями та вся наша велика родина.

Шановні хлібороби земель 
Колиндянської сільської ради 

та всієї Чортківщини!
Сердечно вітаємо усіх вас із 

Днем працівників сільського гос-
подарства!

Хай хліборобська праця при-
носить добробут вашим родинам, 
процвітання трудовим колекти-
вам, примножує достаток рідної  
України. Щедрих усім нових за-
сівів та рясних врожаїв! Бажаємо 

усім здоров’я, щастя, лю-
бові, миру та щедрих Бо-
жих благословінь!

Господаря пізнати здаля
У полях лежали сніги – високі, чисті й незаймані. Сувій гостинця знай намотували колеса автівки, котрою 

вправно кермував перший заступник голови райдержадміністрації Іван Заболотний. А обабіч, в придорожній 
посадці, неначе аж красувалися вродою всипані інеєм дерева – немов наречені в сніжно-білій фаті. Ми ж 
простували до двох господарств, аби підготувати публікацію про справи аграріїв напередодні їх професійного 
свята. Й таке видиво за лобовим склом супроводжувало нас вперше за цілу низку літ.
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Наживо

Духовне

Той день недарма злучив у собі аж дві вагомі позначки 
нашого духу – данину українській писемності та мові й 
водночас – професійне свято працівників культури і май-
стрів народного мистецтва. З нагоди останнього в РКБК 
ім. К.Рубчакової й зібралася минулого четверга культу-

ральна спільнота району. Аби 
привітати тих, хто формує наше 
дозвілля та припідносить духовні 
цінності, прийшли голова район-
ної ради Віктор Шепета та заступ-
ник голови райдержадміністрації 
Іван Віват. Щиро й тепло здоро-
вили своїх побратимів та посес-
тер по творчому цеху очільниця 
культуральної родини району Га-
лина Чайківська, директор РКБК 
Йосифа Овод. Були грамоти, було 
визнання, були художні номери. 
А «родзинкою» цьогорічних від-
значень стала виставка живопису 

директора Улашківської музичної школи Степана Капія. 
Хоча про це – очікувана в близькому міжчассі окрема 
публікація.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Парафіяни с. Білобожниця 
щиро вітають 

всечесного 
отця Михайла КРАВЧУКА 

з Днем Ангела.
Всечесний отче 

Михайле! У день 
Ваших іменин 
прийміть найщи-
ріші вітання. Ба-
жаємо Вам бути 
сумлінним ви-
конавцем Божої 
волі. Нехай Гос-
подь силою Свого 
Духа помножить 

у Вас віру і любов, терпеливість і 
милосердя. Хай свята Божа Му-
дрість завжди буде з Вами, а Ісус 
потішить серце, зміцнить у всяко-
му ділі та слові, сповнить добрі ба-
жання. Здоров’я, миру, любові, до-
бра і багато благодаті бажаємо Вам 
і Вашій родині на довгі та щасливі 
роки життя.

Всечесний отче! 
         Ваша праця нелегка, 
Але дає плоди — любов і віру,
Бо кожен день, усе своє життя 
Ви віддаєте Господу в офіру.
Хай Вам Господь наснаги додає 
На ниві пастирській 

       трудитися натхненно 
Й всього, 
 що для людини щастям є — 
Дoбpa, здоров’я, 
   втіх земних щоденно.

Щиро вітаємо з Днем Ангела свого 
духовного наставника протоієрея 

отця Михайла ТКАЧУКА.
Всечесний отче 

Михайле, при-
ймайте найщиріші 
вітання з Днем Ан-
гела.

Бажаємо Вам, 
отче, Божої ласки, 
яка освітлюватиме 
Ваш земний шлях, 
міцного здоров’я, 
щоби бути лікарем 
людських душ, ра-

дості, любові, поваги, але найголо-
вніше – ласки Божого Провидіння.

Нехай Вас Бог благословляє
І від людей Вам шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щорана.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині,

Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні.

З християнською любов’ю 
– церковний комітет і 

парафіяни 
с. Звиняч.

Природа того дня – незчисленні сніги, заметілі, вітри-
хуртовини і крізь них проблиски сонця в небесній висо-
чині – ніби у дзеркалі відтворила важкий шлях громади 
села до цієї світлої події. І насправді, нелегким була до-
рога до примирення вірних двох конфесій й спільної рес-
таврації духовного скарбу Сосулівки – церкви Покрову 
Пресвятої Богородиці. Вдячність мешканцям села за те, 
що вони ступили на шлях істинного християнина, спо-
відуючи своїми діями основну заповідь Христову – любов 
до ближнього свого – висловив преосвященний влади-
ка Дмитро. До спільної праці на прославу Божу закли-
кав єпископ Бучацький християн с. Сосулівки і як при-
клад ставив їхню ж працю за минулий і теперішній роки. 
Спільно, разом, усією громадою вдалося сосулівчанам 
зробити, здавалося б, неможливе у такий скрутний час 
– відреставрувати зовні церкву Покрову Пресвятої Бого-
родиці. За віднову святині після святкової Архиєрейської 
Божественної Літургії владика Дмитро нагородив Подяч-
ною грамотою пароха церкви о. Володимира Заболотного 
та усіх парафіян, які долучилися до реставрації коштами, 
працею рук своїх. Розпочали реставрацію духовної святині села ще ми-

нулого року новим перекриттям куполів, цього року за-
кінчили перекривати верх, поштукатурили ззовні церкву, 
вивершили реставраційні роботи укладенням над централь-
ним входом мозаїки – образу Покрову Пресвятої Богоро-
диці. Парафіянам церкви допомагали ще й жертводавці з 
Росохача, Улашківців. Великі грошові пожертви отрима-
ли з ПАП «Березина» (директор – В.Заболотний), ПСП 
«Ягільниця – В» (керівник – В.Вислоцький), від родини 
Кунів. Всього витрачено було 730 тисяч гривень на мате-
ріали, 605 тисяч заплачено за роботу майстрам (харчува-
ли робочих усі сосулівські господині по черзі), 63 тисячі 
коштує мозаїчний образ Покрову Пресвятої Богородиці.

Після Святої Літургії відбувся обхід церковної процесії 
навколо церкви, освячення води та мозаїки Покрову Пре-
святої Богородиці, розміщеної над центральним входом 
до церкви.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Найщиріші побажання і зичення 
вплітаємо у пізньоосінній калиновий 

вінок для шанованого чоловіка, щирого, 
доброго, вірного друга, справжнього 

патріота України
Михайла Федоровича ДОВГАНЯ

з нагоди Дня іменин 
та 75-річного ювілею.

Хай дні ідуть 
з повагою 
    й любов’ю
Серед людської 
  шани та слави.
Ви проживіть 
  у доброму 
     здоров’ї
Хоча би 
    до столітньої 

                                  пори.
Хай сила та наснага 
                 прибувають,
Нехай душа не обсипає цвіт,
У серці радість не вгаває

І хай Вам Бог допомогає.
Многих Вам і благих літ.

З повагою – Ваші друзі.

Мир та лад – великий клад
13 листопада парафіяни церкви с. Сосулівка гостинно приймали у своїй святині делегацію священиків, яку 

очолив архієрей Бучацької єпархії УГКЦ Дмитро Григорак, ЧСВВ. 

Уродини культуральної родини

Метаморфози погоди
«А в Чорткові – зима, налетіла гусьми білокрилими,

так нежданно якось, без усяких тобі телеграм…»

Надто доречними до нинішньої 
пори виявились ці віршовані рядки 
авторства знаного в Україні поета-
пісняра Степана Галябарди 43-річ-
ної давності, писані ним у Чорт-
кові, в часі праці літпрацівником 
в нашій редакції, теж в листопаді. 
Так і цьогоріч: враз закрутило, за-
вертіло, захурделило та й утворило 
непрохідні-непролазні кучугури і в 
місті, й на селі…

(Закінчення на 10-й стор.)



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 07.05, 08.25 
Смакота 
06.35 Ера будiвництва 
07.15 Ранок 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 Д/ф «Кенгiр. 40 днiв 
свободи» 
10.35 Д/ф «Богдан 
Гаврилишин. Мiсiя - 
свобода» 
11.30 Документальний 
альманах «Свобода. 
Гiднiсть. Братерство» 
13.15 Казки Лiрника Сашка 
13.25 М/с «Мандрiвники 
в часi» 
13.50 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Д/ф «Українська 
Рапсодiя» 
15.30 Дитячий пiсенний 
конкурс Євробачення-2016 
(Мальта) 
18.00 Вiкно в Америку 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 
19.30 Про головне 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Вересень 
21.30, 05.25 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
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, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля - 4» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 4» 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Мольфар» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Уламки 
щастя -2» (12+) 
20.30 «Секретнi матерiали» 
21.00 Т/с «Кохана 
вчителька» (16+) 
22.00 «Грошi» 
23.35 Т/с «Теорiя брехнi» 16+ 

ІНТЕР
06.20, 11.10, 12.25, 14.40 
«Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Бiдна Liz» 16+ 
14.00 «Речдок» 
15.20 «Чекай на мене» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Мереживо долi» 
22.50 Т/с «Червона 
королева» 
 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
10.55, 11.13, 15.13, 18.13, 
19.26, 22.26 Погода. 
Анонси 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Загубленi у часi» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для батькiв» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.20 «I буде син, i буде...» 
19.30 «Учнiвський 
щоденник» 
19.45 «Просто неба» 
20.00, 21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 18.00 Т/с «Панi 
покоївка» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.45, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.30, 00.55 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 

№ 47 (8595), 18 листопада 2016 року

Програма телепередач8

24 листопада. Тривалість дня – 8.35. Схід – 7.27. Захід – 16.02. Іменини святкують Віктор, Вікентій, Стефанида

22 листопада, вівторок 23 листопада, середа 24 листопада, 21 листопада, понеділок
УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 01.30, 05.00 
Новини 
06.10, 06.45, 08.10 Спорт 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 07.05, 08.25 
Смакота 
06.35 Ера будiвництва 
07.15 Ранок 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.10 Т/с «Травма» 
09.55 Нашi грошi 
10.25, 19.30 Про головне 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15 Казки 
Лiрника Сашка 
13.25 Хто в домi господар? 
13.50 Суспiльний 
унiверситет 
14.25 Свiтло 
15.25 Гра долi 
15.55 Мистецькi iсторiї 
16.10 Д/с «Клуб 
пригод» 
17.20 Увесь цей Джаз 
18.25 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Вiзитiвка Карпат 
20.00 Д/ф «Дихай 
глибше» 
20.30 Слiдство. Iнфо 
21.30, 05.25 Новини. 
Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.40 Мегалот 
23.00 Пiдсумки 
23.20 Золотий гусак 
23.50 На слуху 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля - 5» 
10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 5» 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Мольфар» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами 
- 6» 
17.15 Т/с «Уламки щастя 
-2» 12+ 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Кохана 
вчителька» 16+ 
22.00 «Повернiть менi 
красу 2» 
23.35 Т/с «Теорiя 
брехнi - 2» 16+ 

ІНТЕР
06.10, 11.10, 12.25 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Мереживо долi» 
14.00 «Речдок» 
14.40 «Судовi справи» 
15.45 «Сiмейний суд» 
16.40 «Давай 
одружимося» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Червона 
королева» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Будьте здоровi» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.30 «Крiзь призму 
часу» 
14.45, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Живi сторiнки» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.20 Д/Ф «Формула 
життя Олександра 
Палладiна» 
18.40 «Тернопiлля крiзь 
роки» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Євромакс 
08.30 «Невiдома Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Незвичайнi 
культури» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Повiтрянi 
пiрати» 
16.40 Дитяча 
програма «Чарiвний 
ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Формула здоров’я» 
22.40 Х/ф «Сем i Джанет» 
16+ 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.45 Т/с 
«Кримiнолог» 16+ 
12.00, 13.20 Х/ф 
«Анаконда» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.25, 16.20, 21.25 Т/с 
«Поганий хороший коп» 16+ 
18.45, 21.05 
Факти. Вечiр 
20.20 Секретний 
фронт 
22.25 Х/ф «Анаконда-2. 
Полювання за проклятою 
орхидеєю» 16+ 
00.20 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Все буде смачно!» 
10.05, 18.30 «За живе!» 
11.20 «МайстерШеф. Дiти» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «МайстерШеф 
- 6» 
23.30 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
01.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 18.00 Абзац 
06.50, 08.10 Kids Time 
06.52 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
08.12 Т/с «Спецотряд 
Кобра» 16+ 
10.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.25 Т/с «Не родись 
вродливою» 
19.00, 21.55 Варьяти 
21.00 Київ вдень та вночi 
01.10 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 13.20, 15.30 Агенти 
справедливостi 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.50 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 03.40 Зiрковий шлях 
11.20, 04.20 Реальна 
мiстика 
16.00 Т/с «Не йди» 16+ 
18.00 Т/с «Спiвачка i доля» 
12+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА «Наполi» - 
«Динамо» 
23.50 Подiї дня 
00.10 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
07.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 10.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Дембель» 
10.00 Д/п 
«Секрети таємних 
товариств» 
12.25 «Вiдеобiмба» 
14.05, 23.45 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
15.55 Х/ф «Три днi на 
втечу» 16+ 
19.20 «Люстратор 7,62» 
20.00 Х/ф «Унiверсальний 
солдат - 3: Новий початок» 16+ 
21.55 Х/ф 
«В iм’я короля - 2» 16+ 
01.35 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 01.30 Новини 
06.10, 06.45, 08.10 Спорт 
06.15, 08.15 Ера бiзнесу 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 07.05, 08.30 
Смакота 
07.15 Ранок 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.10 Т/с «Травма» 
09.55 План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
10.25, 19.30 Про головне 
11.00 Чоловiчий клуб 
11.35 Розсекречена iсторiя 
12.30 Слiдство. Iнфо 
13.15 Казки Лiрника Сашка 
13.25 Як це? 
13.50 Суспiльний 
унiверситет 
14.25 Надвечiр’я. Долi 
15.40 Театральнi сезони 
16.10 Д/с «Клуб пригод» 
17.20 Церемонiя 
нагородження переможцiв 
Мiжнародного конкурсу 
«ADAMI MEDIA 
ПРИЗ-2016» 
18.25 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Вiзитiвка Карпат 
20.00 Prime time з 
Мирославою Гонгадзе 
20.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
23.00 Пiдсумки 
23.20 Золотий гусак 
23.50 На слуху 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля - 5» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 5» 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Мольфар» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами 
- 6» 
17.15 Т/с «Уламки щастя 
-2» 12+ 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Кохана 
вчителька» 16+ 
22.00 «Свiт навиворiт - 8» 
23.00 «Право на владу- 
2016» 
00.45 Х/ф «Заповiтне 
бажання» 

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Мереживо долi» 
14.00 «Речдок» 
14.40 «Судовi справи» 
15.45 «Сiмейний суд» 
16.40 «Давай одружимося» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Червона 
королева» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
11.45 Д/Ф 
«Довженкiвськими 
стежками» 
14.30 «Надiя є» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «ПрофStyle» 
15.50 «Iноземна для дiтей» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Акценти тижня» 
18.30 Д/Ф «Той, хто 
повернувся» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.45 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Формула здоров’я» 
08.30 «Невiдома Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Незвичайнi 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 «Справжня цiна» 
09.45 В/ф «Азов» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 В/ф «Сiкорський. 
Життя на чистовик» 
14.15, 01.00 Х/ф 
«День батька» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 В/ф «Бригада» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп 
подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Мрiйники» 16+ 
02.30 Хiт-парад 

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.15 Х/ф «Мисливцi на 
гангстерiв» 16+ 
12.35, 13.20 Зiрки YouTube 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «Втеча з Лос-
Анджелеса» 16+ 
16.15 Х/ф «Глобальне 
вторгнення. Битва за Лос-
Анджелес» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Д/ф Острiв 
небайдужих 
21.25 Т/с «Поганий 
хороший коп» 16+ 
22.25 Свобода слова 
00.30 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Все буде смачно!» 
10.05, 18.30 «За живе!» 
11.35 Х/ф «Мандрiвка у 
закоханiсть» 
13.40 «Битва 
екстрасенсiв 16» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.35 «Хата на тата» 
00.15 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 18.00 Абзац 
05.55, 07.45 Kids Time 
05.57 М/с «Губка Боб» 
06.50 М/с «Iсторiї Тома 
i Джеррi» 
07.47 М/ф «Роги та 
копита» 
09.20 Х/ф «Годзила» 
11.55 Х/ф «Людина-павук 
3: Ворог у тiнi» 
14.25 Т/с «Не родись 
вродливою» 
19.00 Ревiзор 
22.10 Страстi за ревiзором 
01.00 Х/ф «Дiвчина мого 
найкращого друга» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.30 Подiї 
09.15, 03.30 Зiрковий шлях 
10.50, 04.20 Реальна 
мiстика 
11.50 Х/ф «Рiдна людина» 
13.40, 15.30 Т/с «Другий 
подих» 
18.00 Т/с «Спiвачка i доля» 12+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Х/ф «Справжнiй дiд» 
12+ 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Потрiйний 
форсаж: Токiйський 
дрифт» 16+ 

2+2
06.55 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.30 «Дембель» 
08.25, 19.00 «ДжеДАI» 
08.45 «Top Gear» 
09.50 «Богатирi» 
10.50 Д/п «Помста природи-3» 
12.50 «Українськi сенсацiї» 
13.50, 17.30 «Секретнi 
матерiали» 
15.30 «Люстратор 7,62» 
16.30 «Люстратор. 
Спецпроект» 
18.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.00 Х/ф «Самоволка» 
16+ 
22.05 Х/ф «Чужi на дикому 
заходi» 16+ 
23.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
01.45 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 
03.00 Х/ф «Все перемагає 
любов» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.15, 08.15 Ера бiзнесу 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 07.05, 08.30 
Смакота 
07.15 Ранок 
08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00, 05.45 Вiчне 
09.10 Т/с «Травма» 
09.50 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.25, 19.30 Про головне 
10.55 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
11.25 Вiйна i мир 
12.05 Вiкно в Америку 
12.30 Вересень 
13.25 М/с «Мандрiвники 
в часi» 
13.50 Суспiльний 
унiверситет 
14.25 Подорожнi 
15.40 Д/ф «Василь 
Симоненко. Тиша i грiм» 
16.10 Д/с «Клуб пригод» 
17.20 Увесь цей Джаз 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 
19.20 Вiзитiвка 
Полтавщини 
20.00 Утеодин з Майклом 
Щуром 
20.30 Нашi грошi 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
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, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля - 4» 
10.50 «Мiняю жiнку - 4» 
12.20 «Мiняю жiнку - 5» 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Мольфар» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Уламки щастя 
-2» 12+ 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Кохана 
вчителька» 16+ 
22.00 «Новий iнспектор 
Фреймут. Мiста» 
23.35 Т/с «Теорiя брехнi - 
2» (16+) 

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Мереживо долi» 
14.00 «Речдок» 
14.40 «Судовi справи» 
15.45 «Сiмейний суд» 
16.40 «Давай одружимося» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Червона 
королева» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Як це?» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Просто неба» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Сад.Город.Квiтник» 
17.30 «Живi сторiнки» 
18.20 Д/Ф «Сходи до неба» 
18.40 «Приходьте у мiй 
свiтлий сад...» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Крiзь призму часу» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 «Сiльський 
календар» 
08.05 «Сад, город, квiтник» 
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп 
подiй 

08.30 «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Незвичайнi 
культури» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 «Твiй дiм» 
12.40 «Про кiно» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Велика 
порожнеча» 
17.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Євромакс 
21.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Бек-нiчне 
бачення» 16+ 

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45 Т/с «Пiд зливою 
куль» 16+ 
10.55 Т/с «Штрафбат» 16+ 
11.50, 13.20 Х/ф 
«Мисливцi 
на гангстерiв» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.25, 16.20, 21.25 Т/с 
«Поганий 
хороший коп» 16+ 
16.45 Т/с «Кримiнолог» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
22.25 Х/ф «Анаконда» 16+ 
00.15 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.00 «Все буде 
смачно!» 
10.55, 18.30 «За живе!» 
12.10 «МайстерШеф. 
Дiти» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «МайстерШеф 
- 6» 
23.30 «Давай поговоримо 
про секс-2» 
01.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.40 Дорослi як дiти 
05.55, 18.00 Абзац 
06.50, 08.10 Kids Time 
06.52 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
08.12 Т/с «Спецотряд 
Кобра» 16+ 
10.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.25 Т/с «Не родись 
вродливою» 
19.00 Аферисти 
в мережах - 2 
21.00 Київ вдень 
та вночi 
22.00 Зiрки пiд гiпнозом 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 13.20, 15.30 Агенти 
справедливостi 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.20 Реальна мiстика 
16.00 Т/с «Не йди» 16+ 
18.00 Т/с «Спiвачка i доля» 
12+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Х/ф «Фото на 
документи» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
07.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 11.15 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Хоробрi серця» 
12.00 «Вiдеобiмба» 
14.20, 23.45 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
16.10 Х/ф «Пекло» 16+ 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00 Х/ф «Зубастий 
торнадо-2» 16+ 
21.50 Х/ф 
«Унiверсальний солдат - 3: 
Новий початок» 16+ 
01.35 Х/ф «Захар Беркут» 
03.10 Х/ф Двiйник» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 07.05, 08.25 
Смакота 
06.35 Ера будiвництва 
07.15 Ранок 
08.30 Територiя закону 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.10 Т/с «Травма» 
09.55 Д/ф «Сильнi громади 
Донеччини» 
10.25, 19.30 Про головне 
11.00 Д/ф «Легiон. Хронiка 
Української Галицької Армiї 
1918-1919» 
11.55 Prime time з 
Мирославою Гонгадзе 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
12.50 Voxcheck 
13.15 Казки Лiрника Сашка 
13.25 Хочу бути 
13.50 Суспiльний 
унiверситет 
14.25 Вiра. Надiя. Любов 
15.40 Театральнi сезони 
16.10 Увесь цей Джаз 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 
20.00 На пам’ять 
20.30 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.30 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Пiдсумки 
 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля - 5» 
10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 5» 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Мольфар» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами 
- 6» 
17.15 Т/с «Уламки щастя 
-2» 12+ 
20.15 «Вечiрнiй Київ-2016» 
22.00 «Вечiрнiй 
квартал-2016» 
00.00 Х/ф «Чорна стрiла» 

ІНТЕР
06.10, 11.10, 12.25 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.15, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Мереживо долi» 
14.00 «Речдок» 
14.40 «Судовi справи» 
15.45 «Сiмейний суд» 
16.40 «Давай одружимося» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.00 Х/ф «Вдовиний 
пароплав» 16+ 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Що робити?» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
11.30 «Армiя нескорених» 
14.30 «Дiм.Сад.Город» 
14.45, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Актуальне 
iнтерв’ю» 
17.35 «Моя улюблена 
робота» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.20 «Театральнi сезони» 
18.50 «7 природних чудес 
України» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Слiдства. Iнфо» 
08.30 «Невiдома Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Незвичайнi 
культури» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Тiнь 
велетня» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп 
подiй 
20.40 «Про кiно» 
22.35 Х/ф «Тиша стає 
тобою» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45, 16.45 Т/с 
«Кримiнолог» 16+ 
11.45, 13.20 Х/ф «Патрiот» 
16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.25, 16.20 Т/с «Поганий 
хороший коп» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.55 «Що? Де? Коли?» 

СТБ
06.55 Х/ф «Подвiйне 
життя» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
19.55, 22.45 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-9» 
23.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.20, 18.00 Абзац 
06.15, 07.30 Kids Time 
06.17 М/с «Губка Боб» 
07.10 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
07.32 Зiрки пiд гiпнозом 
09.25 Половинки - 2 
11.15, 21.45 Київ вдень 
та вночi 
15.20, 19.00 Супермодель 
по-українськи-3 
22.45 Половинки 2 
00.20 Аферисти в мережах - 2 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 13.20, 15.30 Агенти 
справедливостi 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.20 Реальна мiстика 
16.00 Х/ф «Фото на 
документи» 
18.00 Т/с «Спiвачка i доля» 12+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Х/ф «Пiгулка вiд 
слiз» 16+ 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину» 16+ 

2+2
07.35, 11.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00, 01.55 «Дембель» 
10.00, 00.55 Д/п «Вiйськова 
елiта» 
12.35 «Вiдеобiмба» 
14.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.45 Х/ф «В iм’я короля 
- 3» 16+ 
19.20 Х/ф «Смертельний 
удар» 16+ 
21.15 Х/ф «Тиждень акул» 16+) 
23.05 Х/ф «Бурова» 16+ 
02.35 Х/ф «Вишневi ночi» 
04.00 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.15 У просторi буття 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 На слуху 
07.50, 23.40 Вiд першої 
особи 
08.15 Смакота 
08.40 Свiт on line 
09.00 Д/ф «Жорна» 
10.30, 18.30 Д/ф «Живi» 
12.00 ХВИЛИНА 
МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТI 
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРIВ 
12.10, 17.10 Перша студiя 
12.30 Д/ф «Пейзаж пiсля 
мору» 
14.00 Д/ф «Українська 
Гельсiнська спiлка - вектор 
визначено» 
15.15, 20.10 Голодомор не 
зламав 
16.25 Д/ф «Голодомор 
1932-1933 рр. 
Постгеноцидний синдром» 
17.30 Д/ф «Загальний 
зшиток» 
21.00 Новини 
21.30 Спорт. Тиждень 
21.55 Розсекречена iсторiя 
22.45 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
07.00 Х/ф «Холодне лiто 53-го» 
09.00, 19.30 ТСН
10.00 «Повернiть менi 
красу-2» 
11.10 Т/с «Кохана 
вчителька» 16+ 
20.15 Х/ф 
«Катерина» 16+
00.15 Х/ф «Рятiвник» 16+ 

ІНТЕР
06.25, 20.00 «Подробицi» 
07.15 Т/с «Два капiтани» 
16.10 Х/ф «Полiт фантазiї» 
Вдовиний пароплав 
18.10, 20.30 Х/ф «Я буду 
чекати на тебе завжди» 
22.20 Х/ф «Осiннi клопоти» 
16+ 
00.10 Х/ф «Найкраще 
в менi» 16+ 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
11.00, 14.55 «Пам’ятаємо» 
11.05 «Вечiрнє сонце, 
дякую за день» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.30 «Удосвiта» 
15.00 «Думки вголос» 
15.15 «Хто i коли 
вiдповiсть?» 
15.45 «Назбиране» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
(«Сльози Божої Матерi») 
18.55 Реклама. Анонси 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.30 «Храми Подiлля» 
20.40 Соцiальна реклама 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 Д/ф «Окрадена 
земля» 
22.40 Д/ф «Олександр 
Довженко.Роздуми пiсля 
життя» 

TV-4
06.00 «Сад, город, квiтник» 
06.15, 11.00 «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Остання воля» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 «Слiдства. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 
11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.00 «Школа домашнього 
комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Трагедiя 
нацiї» 16+ 
14.00 «Невiдома Україна» 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Х/ф Дитяче 
кiно.»Володар сторiнок» 
16.30 Дiм книги 
17.00 В/ф «Все для Бога - 

це цiль мого життя» 
18.15 ТНЕУ - калейдоскоп 
подiй 
18.30 «У фокусi Європа» 
19.30 «Роби бiзнес» 
20.10 «Вечiр старовинної 
музики» 
21.40 Х/ф «Гарний день 
для смертi» 16+ 
23.30 «Євромакс» 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
06.55 Х/ф «Брама. Час 
зiзнань» 16+ 
08.50 Д/ф Острiв 
небайдужих 
09.45 Секретний фронт 
10.45 Антизомбi 
11.40 Громадянська 
оборона 
12.40, 13.00 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.55 Х/ф «Патрiот» 16+ 
17.00 Х/ф «Крутний 
момент» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Вiйна свiтiв» 16+ 
22.15 Х/ф «Всесвiтня 
вiйна Z» 16+ 
00.25 Х/ф «Врятування 
рядового Райана» 16+ 

СТБ
05.45 Х/ф «Спокута» 
07.35 Х/ф «Знайда» 
09.40 Х/ф «Мама 
мимоволi» 
12.05 Х/ф «Бабине лiто» 
15.50 «Зваженi 
та щасливi - 6» 
19.00 «Х-Фактор - 7» 
21.50 «Моя правда. Андрiй 
Данилко» 
22.50 «Х-Фактор - 7. 
Пiдсумки голосування» 
00.00 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.00 Зона ночi 
04.00 Абзац 
04.55, 06.25 Kids Time 
04.57 М/ф «Вартовий 
мiсяця» 
06.27 Х/ф «Загублене 
майбутнє» 16+ 
08.20 Ревiзор 
11.30 Страстi за ревiзором 
14.20 Х/ф «Затура: 
Космiчна пригода» 
16.20 Х/ф «Джуманджи» 
18.20 Х/ф «Нова людина-
павук» 16+ 
21.00 Х/ф «Нова людина-
павук: Висока напруга» 16+ 
00.00 Х/ф «Запал» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 
Подiї 
07.10, 05.00 Зiрковий шлях 
10.00 Кулiнарна Академiя 
Олексiя Суханова 
11.00 Х/ф «Пiгулка вiд 
слiз» 16+ 
13.00, 15.20 Т/с «Ще один 
шанс» 
17.00, 19.40 Т/с «Будинок 
на холодному ключi» 
21.40 Х/ф «Шукаю тебе» 
16+ 
23.30 Реальна мiстика 
02.10 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину» 16+ 

2+2
06.00, 12.15 Д/ф «Живi» 
07.25, 08.20, 09.15, 10.10 
«Хоробрi серця» 
11.15 «Цiлком 
таємно» 
13.50 16 тур ЧУ з футболу 
«Чорноморець» - «Зiрка» 
16.00 Т/с «Вуличний боєць: 
Кулак убивцi» 16+ 
19.20 16 тур ЧУ з футболу 
«Волинь» - «Динамо» 
21.25 Х/ф «Зубастий 
торнадо - 3» 16+ 
23.15 Х/ф «Тиждень 
акул» 16+ 
01.05 Х/ф «Акулозавр» 16+ 
02.40 Х/ф «Тримайся, 
козаче!» 
03.45 Х/ф 
«Камiнна душа» 

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.35 На слуху 
07.15, 07.50, 23.20 Золотий 
гусак 
08.15 Смакота 
08.40 Свiт on line 
09.00 Спорт. Тиждень 
09.30 Х/ф «Потаємнi 
мiсця» 
11.05 М/с «Мандрiвники 
в часi» 
12.00 Театральнi сезони 
12.25 Мистецькi iсторiї 
12.45 Спогади 
13.15 Гра долi 
14.15 Фольк-music 
15.20 Твiй дiм-2 
15.50 Борхес. «На порозi 
нацiональної доби» 
16.25 Обличчя вiйни 
16.40 Т/с «Епоха честi» 
20.10 Подорожнi 
21.00 Новини 
21.30 Перша шпальта 
22.00 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.30 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Паспортний сервiс 

1+1
07.00 «Недiля з 
Кварталом» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша 
i ведмiдь» 
10.00 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт - 8» 
12.00 «Новий iнспектор 
Фреймут. Мiста» 
13.35 «Грошi» 
14.40 Х/ф «Трава пiд 
снiгом» 
18.30 Т/с «Недотурканi» 
16+ 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос. Дiти-3» 
23.30 Х/ф «Чоловiки у 
великому мiстi -2» 16+ 
 

ІНТЕР
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 «Навколо М» 
13.00 Х/ф «Я буду чекати 
тебе завжди» 
16.15 Т/с «Фродя» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.30 «Великий Бокс. В. 
Ломаченко - Н. Уолтерс» 
23.30 Х/ф «Полювання 
Ханта» 16+ 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.15 «Театральнi сезони» 
11.45 «7 природних чудес 
України» 
11.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
14.30 «Поклик таланту» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Абетка здоров’я» 
17.30 «Казки запорозькi вiд 
Санька Сита» 
18.00 «Як це?» 
18.50 «Тиждень.Крок за 
кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Iз нашої вiдеотеки» 

TV-4
06.00 Х/ф «Остання воля» 
07.30 «Про кiно» 
07.45, 09.50 Ранковий 
фiтнес 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального 

Собору УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Х/ф Дитяче 
кiно.»Володар сторiнок» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Формула здоров’я» 
15.30 Д/ф «Українськi 
голови в Баварiї» 
16.00 Євромакс 
16.30 «Слiдства.Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.45, 00.45 Мiська рада 
iнформує 
20.00 Огляд свiтових подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.10 Х/ф «Мiжсезоння» 16+ 
23.45 Час-тайм 
01.00 Хiт-парад 

ICTV
06.30 Факти 
07.00 «Що? Де? Коли?» 
08.00 Х/ф «Врятування 
рядового Райана» 16+ 
11.35 Краще не повторюй 
12.35, 13.00 Х/ф «Крутний 
момент» 16+ 
12.45 Факти. День 
14.20 Х/ф «Всесвiтня 
вiйна Z» 16+ 
16.35 Х/ф «Вiйна 
свiтiв» 16+ 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Копи на 
пiдхватi» 16+ 
22.25 Х/ф «Чорнi 
мiтки» 16+ 
00.20 Х/ф «Анаконда-4. 
Кривавий слiд» 16+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.50 «Караоке на 
Майданi» 
11.50 Т/с «Коли ми вдома» 
13.05 «МайстерШеф - 6» 
19.00 «Битва 
екстрасенсiв-16» 
21.15 «Один за всiх» 
22.30 «Х-Фактор - 7» 
01.35 «Х-Фактор - 7». 
Пiдсумки голосування» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.02 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
10.45 Х/ф «Джуманджи» 
12.45 Х/ф «Нова людина-
павук» 16+ 
15.25 Х/ф «Нова людина-
павук: Висока напруга» 16+ 
18.10 Х/ф «Голоднi 
iгри» 16+ 
21.00 Х/ф «Голоднi iгри: 
У вогнi» 16+ 
23.55 Х/ф «Хранитель» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Подiї 
07.30 Зiрковий шлях 
09.20 Х/ф «Шукаю тебе» 16+ 
11.10 Т/с «Будинок на 
холодному ключi» 
15.00 Х/ф «Повiр, все буде 
добре...» 16+ 
17.10, 20.00 Т/с «Другий 
шанс» 16+ 
19.00 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
22.00 Т/с «Ще один шанс» 

2+2
07.00 «Маски-шоу» 
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.35, 16.25 «Облом.UA» 
09.00 Бушидо 
10.35, 16.00 «Роби бiзнес» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 «Дембель» 
16.50 16 тур ЧУ з футболу 
«Карпати» - «Зоря» 
19.15 16 тур ЧУ з футболу 
«Днiпро» - «Шахтар» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 Х/ф «Смертельний 
удар» 16+ 
01.10 Х/ф «Бурова» 16+ 
02.50 Х/ф «Вiдьма» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Наберіться терпіння і 

мудрості. Гляньте на себе 
збоку і побачите спосіб 
змінити ситуацію на свою 
користь. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам необхідно прислуха-

тися до голосу своєї інтуїції. 
Вона підкаже, як зробити 
правильний вибір. На ро-
боті перед вами виникнуть 

нові завдання, доведеться 
спілкуватися з незнайоми-
ми людьми. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Важливо поринути в роботу, 

розібратися з нагромадженням 
справ. Можна сподіватися на 
солідний прибуток, якщо до цьо-
го ви багато працювали. Можли-
ві перспективні пропозиції. 

РАК (22.06-23.07)
Свої плани і задуми кра-

ще зберігати в таємниці, тоді 
буде більше шансів реалізува-
ти їх. Ви можете сміливо йти на 
ризик, імовірність досягнення 
успіху досить велика. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Результати роботи можуть 

вас розчарувати. Ви труди-
лися, а всі лаври дістануться 
іншим. Однак сприймайте це 
як життєвий урок. І скоро ви 
отримаєте моральне і навіть 

матеріальне задоволення. 
ДІВА (24.08-23.09)

Чекайте події, яка відкриє 
перед вами нові обрії. За до-
помогою близьких людей ви 
зможете позбутися пробле-
ми, яка просто дратувала вас. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Поспішайте реалізову-

вати свої таємні мрії, тому 
що для вас відкриваються 
блискучі перспективи. Вар-

то закласти фундамент для 
майбутніх відносин. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Настав час стряхнути з 

себе лінь і млість та знову ки-
нутися до нових цілей та здій-
снень. Ви багато чого зможете 
встигнути, нові проекти вияв-
ляться успішними.       

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вам необхідно стежити 

за своєю мовою і не підда-

ватися емоціям. Можливий 
додатковий заробіток.  

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
У вас з’явиться можли-

вість зробити багато добрих 
справ і досягти значних успі-
хів на роботі. При бажанні та 
зосередженості на важливих 
питаннях, можете досягти ви-
соких результатів.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Проблеми, що нагро-

мадилися, треба вирі-
шувати – відкласти все 
на більш далекий строк 
вам навряд чи вдасться. 
Сконцентруйтеся на голо-
вних справах. 

РИБИ (20.02-20.03)
Сприятливий період для 

кар’єрного росту і досяг-
нення намічених цілей. З 
вашою думкою не завжди 
будуть рахуватися. 

культури» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Соло» 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Повiнь 
шаленої рiки» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 «Слiдства.Iнфо» 
20.30 Д/ф «Українськi 
голови в Баварiї» 
21.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
22.35 Х/ф «Сестри Март 
на Рiздво» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.45 Т/с 
«Кримiнолог» 16+ 
11.55, 13.20 Х/ф 
«Анаконда-2. 
Полювання за проклятою 
орхидеєю» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
15.25, 16.20, 21.25 Т/с 
«Поганий хороший коп» 
16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
22.25 Х/ф 
«Анаконда-3. Цiна 
експерименту» 16+ 
00.20 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Все буде смачно!» 
09.50, 18.30 «За живе!» 
11.05 «МайстерШеф. Дiти» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «Зваженi та 
щасливi - 6» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 18.00 Абзац 
06.50, 08.10 Kids Time 
06.52 М/с «Iсторiї Тома 
i Джеррi» 
08.12 Т/с «Спецотряд 
Кобра» 16+ 
10.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.25 Т/с «Не родись 
вродливою» 
19.00 Зiрки пiд гiпнозом 
21.00 Київ вдень та вночi 
22.00 Хто зверху? - 4 
00.00 «Вар’яти» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 13.20, 15.30 Агенти 
справедливостi 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.20 Реальна мiстика 
16.00 Х/ф «Справжнiй дiд» 
12+ 
18.00 Т/с «Спiвачка 
i доля» 12+ 
19.45 Футбол. Лiга 
Європи УЄФА «Шахтар» - 
«Коньяспор» 
22.00, 23.30 Т/с «C.S.I. 
Мiсце злочину» 16+ 
23.00 Подiї дня 

2+2
06.00 Мультфiльми 
07.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 10.55 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Дембель» 
10.00 Д/п «У пекло i назад. 
Спецпiдроздiл рейнджерiв» 
12.55 «Вiдеобiмба» 
14.50, 23.35 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
16.40 Х/ф «Втеча» 16+ 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.00 Х/ф «В iм’я короля 
- 2» 16+ 
21.50 Х/ф «В iм’я короля 
- 3» 16+ 
01.25 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 



Всеукраїнський місячник шкільних 
бібліотек у Чортківській ЗОШ І – ІІІ 
ступенів № 5 відкрився усним жур-
налом «Жовтень єднає шкільні біблі-
отеки». Серед основних технологій, 
впроваджених у роботу шкільної бі-
бліотеки, слід відзначити такі: прове-
дення інтегрованих уроків, написання 
рефератів, формування інформаційної 
культури учнів, прагнення їх до по-
шуку інформації, свідомого, осмис-
леного добору інформаційних джерел, 
по можливості, надання доступу до 
нетрадиційних носіїв інформації, зо-
крема, через мережу Інтернет, систе-
ми бібліографічної інформації. Саме 
на інтегрованому уроці у 6-Б класі на 
тему «Ми читаємо і малюємо», який 
провели вчитель образотворчого мис-
тецтва Наталія Лазар і завбібліотекою 
Любов Беля, учні закріплювали зна-
ння про анімалістичний жанр у мис-
тецтві, розвивали навички аналізувати 
казки, створювали малюнки до прочи-
таних книг. Цікаво пройшла для учнів 
перших класів екскурсія в бібліотеку, 
проведена бібліотекарем Оксаною 

Сібрак. Учні ознайомилися з 
призначенням бібліотеки, різ-
номанітністю книг, правилами 
поводження з ними. З метою 
вивчення читацької активності 
учнів-користувачів шкільної бі-
бліотеки було проведено анкету-
вання-дослідження «Вивчення 
читацьких інтересів». Активно 
пройшла у школі акція «Пода-
руй книгу друзям». Учні зробили 
добру справу: подарували біль-
ше 200 книг. З такими гарними 
подарунками – пізнавальними 
книжками – завітали учні шко-
ли у гості до вихованців «Дому 
милосердя» та сиротинця, що 
під опікою Божою та Бучацької 
єпархії. Така акція було особли-
во приємно сприйнята як з боку 

тих, хто дарував книги, так і їхніх одно-
літків, котрі ці дарунки приймали.

Також бібліотекарями школи було 
запропоновано переглянути книжко-
ві виставки: «Її велич – українська 
книга», «Наодинці з новою книгою», 
«Що читали мої батьки». Серед най-
більш популярних форм роботи є 
огляди літератури, читацькі конфе-
ренції, книжкові виставки, вікторини, 
літературні вечори, конкурси. У фо-
токонкурсі «З книгою в кадрі» взяли 
участь учні усіх класів школи. Кращі 
роботи відзначені грамотами. Цікаво 
пройшов виховний захід із викорис-
танням мультимедійних технологій, 
проведений бібліотекарями школи. 

Проведення Всеукраїнського місяч-
ника шкільних бібліотек виправдало 
сподівання, думаємо, що досягнуте 
основне завдання – залучити молодь 
до читання, домогтися, щоб друкова-
не слово, книга, газета, журнал, стали 
її постійною потребою, другом, по-
радником, учителем.

Оксана СІБРАК, 
бібліотекар школи

До датиМетаморфози погоди
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***
Повернути дітей обличчям до кни-

ги, сформувати інтерес до читання – 
таку мету переслідували і у Заводській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, проводячи захід 
до Всеукраїнського місячника шкіль-
них бібліотек. Згідно із запланованими 
подіями вчителі і діти доводили собі і 
світу, що книга – річ все ж необхідна. 
До таких переконань підводили тема-
тична книжкова виставка в бібліотеці 
«Сам на сам з новою книгою»; біблі-
отечно-бібліографічний урок «Екс-
курсія до бібліотеки» (2-а клас), ме-
тою якого було ознайомлення  учнів 
з шкільною бібліотекою, її відділами, 
правилами користування бібліотекою, 
виховання бережливого ставлення до 
книги, запис юних читачів до біблі-
отеки. Неабиякий інтерес та жваве 
захоплення визвав фотоконкурс «Ди-
тина і книга», в якому взяли участь 
юні фотокореспонденти Соломія Ма-
цишин (9-б клас), Тетяна Вербіцька 
(10-й клас), Вікторія Гикава (11-й 
клас). Протягом місячника проходив 
конкурс малюнків «Ми читаємо і ма-
люємо», в якому взяли участь учні 2-7 

класів. Учні початкової ланки показали 
чудові результати. Всі їхні роботи весе-
лі, яскраві, захоплюючі. Серед учнів се-
редньої ланки переможцями стали: Ка-
терина Пригар, Вікторія Штурма (5-б 
клас), Петро Лукачик, Микола Процюк 
(6клас), Софія Чекурлан (7-клас). Не 
обійшлось і без читання та обговорен-
ня книг, серед яких – оповідання Марії 
Дмитренко «Михайлик».

Лейтмотивом і заключним акордом 
місячника стала година-роздум «Життя 
– Україні, серце – дітям» (до 130-річ-
чя від дня народження Іванни Блажке-
вич) із циклу «Імена славетних людей». 
Учасниками години-роздуму стали учні 
4-б, 5, 6, 7 класів, а також учні початко-
вих класів з групи продовженого дня, у 
виконанні яких учасники заходу змогли 
почути дитячі вірші української пись-
менниці, жінки непростої долі, яка ви-
ховувала в людей почуття національної 
гідності, боролася не лише за викладан-
ня українською мовою у школах, а й за 
її право функціонувати в повсякденно-
му житті. Слухаючи біографію патріот-
ки, діти переймались і захоплювались 
мужністю і стійкістю славетної зем-
лячки, її любов’ю до краю та дітей, для 
яких жила і писала Іванна Блажкевич.

Чималу користь принесла і благодій-
на акція «Подаруй бібліотеці книгу з 
власним автографом», до якої залучи-
лися Марія Богуславець, Софія Дудяк, 
Христина Островерха, Тетяна Хоми-
шин, Оленка Петрів, Люба Соловей.

Читаймо книги, збагачуймось ду-
ховно, любімо книги, щоб у серці і 
в пам’яті залишились світлі моменти 
прочитаного, шануймо книги – багат-
ство та надбання людства!

Люба КУБАСОВА, 
завідувач шкільної бібліотеки

Фото Вікторії ГИКАВОЇ

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)

Земля учасникам АТО
Виділено (на превеликий жаль, як 

зазначив п. Шматько, вільних земель-
них ділянок майже немає; «все роздано 
ще до нас») лише 8 ділянок по вул. Ро-
мана Ільяшенка та Дениса Громового; 
а подано 107 заяв; детальні плани – у 
процесі розробки.

Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
З міського бюджету виділено 222 324 

грн. на ремонт (уже зреалізованого) 
житла для дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування. 

Соціальний захист самотніх громадян
За програмою «Милосердя» виділено 

15 тис. грн.; надано натуральної допо-
моги (продукти харчування, одягу) на 
суму 25 тис. грн. 

Освіта міста
На 2016 рік виділено 49 млн. 852 тис. 

764 грн.; 27 млн. 928 тис. – освітньої 
субвенції: витратили 21 млн. 414 тис. 
017 грн., залишок 6 млн. 514 тис. грн. 
(школи); 21 млн. 924 тис. грн. – місце-
ві кошти загального фонду (садочки). 

Міський голова акцентував увагу 
на одному з кроків реформування 
освітньої галузі, а саме: внесення змін 
до статутів шкіл у частині самостійного 
ведення бухгалтерського обліку.

Фізична культура і спорт 
Виділено 680 тис. грн. Щодо вико-

нання Програми культурно-мистець-
ких заходів: День Конституції України 
та День молоді (25 593 грн.), День міс-
та (141 231 грн.). А також: відзначення 
75-ї річниці Уманської трагедії (14 920 
грн.), Дня Державного прапора Украї-
ни та 25-ї річниці Незалежності Украї-
ни (50 466 грн.) та інші.

 Центр соціальних служб для дітей, 
сім`ї та молоді міськради провів, впер-
ше (!), благодійну акцію «Дорогою до-
бра і милосердя». Зібрано 24 тис. грн. і 
передано шістьом сім’ям на лікування 
та реабілітацію дітей з обмеженими фі-
зичними можливостями. 

Промисловість міста
Функціонує 7 підприємств. Реалізо-

вуються інвестиційні проекти. 

Житлово-комунальне господарство 
КП Чортківське ВУВКГ – у листопаді 

2015-го міській владі дістався важкий спа-
док у вигляді 5 млн. 905 тис. грн. боргів. 
Поступово налагоджується робота госпо-
дарства. Окрім всього необхідного устат-
кування вперше за 25 років незалежності 
України придбано й нову спеціалізовану 
техніку, зокрема – екскаватор «Борекс» 
(820 000,00 грн.). Результатом втілення 
щодо цього проектів у життя має стати 
ще одна структурна одиниця – диспет-
черська служба, функції якої: моніторинг, 
оперативне реагування, відеонагляд.  

КП «Чортків-дім» – на обслугову-
ванні знаходиться 88 будинків; із місь-
кого бюджету на капітальні ремонти 
виділено 2 000 000,00 грн. 

КП «Парковий культурно-спортив-
ний комплекс» – згідно зі штатним 
розписом працює 12 осіб. Станом на 
1 листопада ц. р. по загальному фонду 
з міськбюджету проведені видатки на 
суму 216 192,83 грн.

Чортківський ККП – на ремонт доріг 
і тротуарів міста виділено 6 572 001,51 
грн., на поточний – 2 144 124,34 грн.

Міський комунальний ринок – на-
дійшло 560,2 тис. грн.; сплачено по-
датків – 333,5 тис. грн.; у тому чис-
лі до міського бюджету – 275,1 тис. 
грн.; орендної плати за землю – 249,9 
тис. грн. У перспективі – перенесен-
ня ринку з центральної частини міста 
на територію Чортківського комбінату 
комунальних підприємств. 

А відтак, чередували запитання від 
чортківчан, на кшталт: постачання якіс-
ної питної води; розчищення від снігу 
доріг і тротуарів; надання земельних 
ділянок учасникам АТО й інше. Очіль-
ник міста дав чіткі лаконічні відповіді, 
запевнивши, що все максимальними 
зусиллями працівників відповідних 
структур неодмінно вирішиться, але 
усунення багатьох проблем потребує 
часу. Здебільшого, як мовилося, склад-
ні ситуації, що зав’язувалися, здавалось 
би, у гордіїв вузол, доводилося «розру-
бувати» локально, розробляючи проекти 
і програми для глибокого й детального 
подальшого їх вирішення. 

Тетяна ЛЯКУШ 

Книга – носій розумного і вічного
Місяць, що проминув, ознаменувалися для шкільних бібліотекарів та по-

стійних відвідувачів книгозбірні двома нетривіальними датами – Всеукраїн-
ський день шкільних бібліотек і Міжнародний місячник шкільних бібліотек. 
Цього року він проходив під назвою «Книга і читання – важливий чинник у 
вихованні духовних цінностей учнів». Книжки, прочитані в дитинстві, часто 
запам’ятовуються на все життя, впливають на подальший розвиток, на світо-
сприйняття, виробляють певні норми поведінки школяра. Ось чому важливо 
правильно організувати дитяче читання, спрямувати його так, щоб дитина не 
розгубилася у книжковому морі, щоб до її рук потрапили найнеобхідніші твори, 
щоб спілкування з книгою стало значимим, щоденним, і, що дуже важливо, 
приємним заняттям. Сприяють цьому різні виховні заходи та бібліотечні уроки. 

Офіційно

Чортків – місто перспектив 
і розвитку…

(Закінчення. Поч. на 7-й стор.)
– Хіба ж то жарт – за півтори доби ви-

пало 61 мм опадів, коли аж на два міся-
ці – жовтень-листопад передбачалось за 
норму 72 міліметри, – зі знанням справи 
аналізує перший заступник голови рай-
держадміністрації Іван Заболотний. – І 
то в переважаючій більшості – у вигляді 
снігу. Бо ж годині о 16-й в суботу розпо-
чався дощ, а ближче до 18-ї перейшов у 
сніг…

За словами Івана Ярославовича, вже в 
неділю вранці внаслідок обледеніння та 
шквальних вітрів 34 з-поміж 56-ти населе-
них пунктів району виявились знеструм-
леними. Найбільше зачепило північну 
частину району, та й центральну – теж. 
Тож і знеструмлення трапилось там, де 
спостерігався інтенсивніший снігопад. У 
Білій, за населеним пунктом, навіть була 
пошкоджена високовольтна ЛЕП. Однак 
вже в неділю на вечір число постражда-
лих сіл скоротилося до 14-ти, а впродовж 
понеділка подачу електроенергії було від-
новлено всюди. Добре справились з не-
жданим в цілому викликом передчасної 
зими, що загостила явно не за кален-
дарним розкладом, енергетики, дорожня 
служба – вони працювали справді в екс-
треному режимі. Було утворено комісію з 
надзвичайних ситуацій – все трималося 
під жорстким контролем. Надто вагома 
роль в ліквідації наслідків стихії аграріїв 
– керівників сільгосппідприємств, котрі 
орендують земельні паї селян у різних 
населених пунктах Чортківщини. Само-
тужки прогортаючи і під`їзні шляхи, й 
сільські вулиці, вони зазвичай не дочі-
кувались дорожників, а виводили власну 
техніку й на зовнішні дороги. Завдяки та-

ким поєднаним зусиллям буквально від-
разу було відновлено автосполучення між 
всіма населеними пунктами району. Тож 
і школи, й дошкільні заклади не «скида-
ли» свого робочого ритму.

– То що ж все-таки сталося з погодою, 
чому в листопаді – така зима? – запитує-
мо провідного метеоролога гідрологічної 
станції Чортків Віру Марущак. І чуємо у 
відповідь: виною у всьому – вплив бал-
канського циклону та проходження на-
шою територією його активних теплих 
атмосферних фронтів, що й спричинило 
сильний сніг та мокрий сніг, ожеледицю, 
хуртовини й замети. За даними спосте-
режень гідрологічної станції у Чорткові 
впродовж доби 13 листопада (на неї й 
прийшовся «пік» погодного збурення) 
випало 63,3 мм опадів. За ніч 14-го лис-
топада доплюсувалося ще 5,7 мм, хоча 
перелічені явища помалу слабшали. Сні-
говий покрив утворився в середньому на 
20 см (зауважмо: в середньому! – бо вна-
слідок хуртовин місцями утворювались 
замети).

А що ж далі? Відповідно до отри-
маних нашими метеорологами по-
відомлень Львівського регіонального 
центру «Гідрометеорологія», 18-21 лис-
топада вночі ще зберігатимуться неве-
ликі морози. А ось вдень відбувати-
меться дедалі відчутніше підвищення 
температур – аж до плюс 10 градусів. 
Чи розтане повністю сніг, чи зійде сні-
говий покрив – передбачити складно. 
Зрештою, вже й до календарної зими 
не так далеко…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«А в Чорткові – зима, налетіла гусьми 
білокрилими,

так нежданно якось, без усяких тобі 
телеграм…»
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ПРОДАЮТЬСЯ
квартири

Футбол

терміново недорого будинок у м. Чорт-
ків, по вул. Богуна, затишна вулиця. 
Загальна площа – 112 кв. м, 4 кімнати, 
кухня, на подвір’ї гараж, криниця. Ціна 
договірна. 

Тел.: 067-256-83-40, 095-698-71-23.

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. 
Вільховець, 10, площею 74 кв. м. Є зе-
мельна ділянка 0,48 га. Ціна договірна.  
Тел.: 2-04-22, 098-584-15-56 (Олег).

приватизована земельна ділянка під 
забудову в районі Золотарки 0,14 сот. 

Тел. 066-990-16-27.

Варто знати

Новини спорту

Колектив Заводської загаль-
ноосвітньої школи І – ІІІ сту-
пенів висловлює щирі співчуття 
вчителю Ю.Ю.Самолюку та за-

ступнику директора з навчально-ви-
ховної роботи Г.С.Самолюк із при-
воду смерті їхньої матері САМОЛЮК 
Зінаїди Кіндратівни.

сертифікат на право на земельну частку 
(пай) (площею 1,8 га колишного ААГ ім. 
Грушевського) серії ТР за № 0092452, вида-
ний Свидівською сільською радою на ім’я: 
ЦЕРКОВНА Софія Матвіївна.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ТР за № 059179, вида-
ний 11 вересня 2003 р. Чортківською район-
ною державною адміністрацією на підставі 
розпорядження Чортківської районної дер-
жавної адміністрації за № 151 від 9 квітня 
2003 р. на ім’я: ДРУК Ірина Василівна.

1-кімнатна квартира в районі заліз-
ничного вокзалу площею 42 кв. м. 2-й 
поверх, 3-поверхового будинку. Ціна 
договірна. Тел. 095-844-67-90.

сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серії РН за № 816245, виданий на під-
ставі розпорядження Лохвицької РДА від 26 
травня 2000 р. за № 218 на ім’я: ТАРАСЕН-
КО Варвара Левківна.

Великому Українському 
видавництву потрібні 

співпрацівники 
з власним легковим авто. 

Комунікабельність обов’язкова. 
ЗП від 4000 грн. 

Тел. 067-684-68-72, 
099-196-80-20.недорого велика 3-кімнатна квартира у 

м. Чортків, в новобудові, що знаходить-
ся в районі Кадуба біля АЗС «УкрНаф-
та». Підведені усі необхідні комунікації 
(вода, газ, світло). Загальна площа квар-
тири – 95 кв. м, житлова площа – 60 
кв. м, площа кухні – 13,5 кв. м. Також є 
можливість збільшення площі квартири 
близько на 50 кв. м (детальніша інфор-
мація по телефону або при зустрічі). Є 
підвал площею 5 кв. м. 

Тел.: 099-311-21-85, 097-357-63-60.

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Чортківське автотран-
спортне підприємство 16142», що 
розташоване за адресою: м. Чортків, 
вул. Степана Бандери, 60, має намір 
одержати дозвіл на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами.

Підприємство займається пасажир-
ськими перевезеннями в межах райо-
ну та області.

Валовий викид забруднюючих ре-
човин в атмосферу від виробничої 
діяльності підприємства та від виро-
блення тепла для власних потреб ста-
новить – 2,19 т/рік.

Перевищень технологічних і сані-
тарно-гігієнічних нормативів у про-
цесі виробничої діяльності немає.

Зауваження приймаються протя-
гом 30 календарних днів з дня опу-
блікування інформації за адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 23, рай-
держадміністрація.

Колектив Чортківської 
КРЦПММСД глибоко сумує 
з приводу передчасної смерті 
лікаря ЦКРЛ ДІДИКА Орес-

та Михайловича та висловлює щирі 
співчуття лікарю ЗПСМ Валерію 
Орестовичу Дідику та його родині. 

Перша ліга. Група 5. 13-й тур. «Чорт-
ків-Педліцей» – «Поділля» Хмельниць-

кий: U-15 – 4:1; U-17 – 1:0.
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Чортків представляла збірна вихо-
ванців районної комунальної дитячо-
юнацької спортивної школи – борці 
вільного стилю 2004-го, 2006 – 2008 
років народження.

У ваговій категорії до 32 кг ІІ місце 
посів учень ЗОШ № 6 І – ІІІ ступенів 
Тимур Ставничий. Його товариші у за-
пеклій боротьбі здобули почесні треті 
місця – учень Горішньовигнанського 
НВК Андрій Черкасець (у ваговій ка-
тегорії до 35 кг), школярі ЗОШ № 6 
Богдан Маційовський (у ваговій кате-

горії до 50 кг) і Денис Марунов (вагова 
категорія до 59 кг).

Висловлюємо подяку батькам Ігорю 
Гудзику та Олексію Процьківу за спри-
яння та фінансову допомогу для участі 
у цих змаганнях.

18 листопада збірна виїжджає у м. 
Хмельницький, де прийме участь у 
Всеукраїнському турнірі пам`яті Не-
бесної Сотні.

Юрій ГЕРАВС, 
тренер-викладач Чортківської 

РКДЮСШ

Нагадаємо, запровадження паспор-
та-картки в Україні розпочалося у січ-
ні 2016 року, а головним мотивом за-
провадження нового документа була 
безпека суспільства, захист від підро-
блення та крадіжки особистих даних. 
До тепер нові паспорти видавалися 
лише особам, які досягли 16-річного 
віку та оформлюють паспорт вперше. 
За дев’ять місяців на Тернопільщині 
оформлено понад 4 тисячі паспортів 
нового взірця.

З метою уникнення ажіотажу навко-
ло нових паспортів, Урядом прийнято 
рішення щодо оформлення паспорта-
картки лише у певних випадках. Так, 
відповідно до нових правил, паспорт-
картка оформлюватиметься як перший 
паспорт з 14-ти років, а також особам, 
які змінили прізвище, втратили пас-
порт чи їхній документ став непридат-
ний до використання. Громадяни, які 
звертаються для вклеювання фотокарт-
ки по досягненню 25- та 45-річного 
віку, оформити ID-картку можуть за 
бажанням.

Зараз на Тернопіллі оформити плас-
тиковий паспорт можна в 11 територі-
альних підрозділах міграційної служби 
області: Тернопільському міському від-
ділі УДМС, Борщівському, Бучаць-
кому, Збаразькому, Зборівському, 
Козівському, Кременецькому, Лано-
вецькому, Теребовлянському, Терно-
пільському, Чортківському районних 
секторах.

У тих підрозділах, де ще немає тех-
нічної можливості оформлення пас-
портів у вигляді ID-картки, а це: 
Бережанський, Гусятинський, Залі-
щицький, Монастириський, Підволо-
чиський, Підгаєцький та Шумський 
районні сектори, продовжать видавати 

паспорти у формі книжечки, які за-
лишаються дійсним документом, що 
посвідчує особу та громадянство влас-
ника. Державна Міграційна служба 
України через систему Prozorro заку-
повує необхідне обладнання, аби всі 
підрозділи ДМС мали змогу оформити 
новий документ. Також по всій терито-
рії України планується значно розши-
рити кількість центрів надання адміні-
стративних послуг (ЦНАП), через які 
громадяни теж зможуть подати заяви 
на оформлення паспорта-картки.

У міграційній службі підкреслюють, 
що обов’язкова заміна документів зако-
нодавством не передбачена, відповідно 
до закону всі раніше видані документи 
будуть чинними до завершення строку 
їх дії. Тому добровільна (за бажанням) 
заміна документів тимчасово обмежена 
виключно з метою уникнення ажіота-
жу, великих черг та проявів корупції 
при наданні послуги.

Перший паспорт громадянина Укра-
їни видається безкоштовно, за заміну 
та відновлення документа необхідно 
сплатити адміністративний збір, розмір 
якого складає 279 грн. При цьому, міс-
цеві громади наділені повноваженнями 
щодо часткового або повного звіль-
нення від оплати вартості послуги для 
окремих категорій осіб.

Серед важливих нововведень, що на-
були чинності з 1 жовтня – нанесен-
ня на паспорт-картку номера обліко-
вої картки платника податків (що має 
прибрати з гаманців українців паперові 
довідки з податкової), а також електро-
нний цифровий підпис.

Ілір`ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського РС УДМС 

України в Тернопільській області

Дитячо-юнацька футбольна ліга України

Треті місця – за чортківчанами
12 листопада в м. Борщів проходив турнір пам`яті організаторів спортив-

ного руху на Борщівщині Г.Олійника і О.Гринчука за сприяння народного 
депутата О.Барни. На ці змагання з`їхалося близько шістдесяти спортсменів 
із Кам`янця-Подільського, Тернополя, Чорткова, Борщева. 

Міграційна служба інформує

Процес оформлення ID-паспортів 
для дорослих – на старті

На Тернопільщині, як і загалом по Україні, в підрозділах міграційної 
служби розпочинають приймати заяви на оформлення паспорта громадянина 
України у формі картки за новими правилами, ухваленими Урядом нещо-
давно. Процес оформлення ID-паспортів для дорослих стартував, але, як 
запевняють спеціалісти, поспішати усім до міграційної служби не варто.

Щоби забезпечити безпеку сво-
єї оселі та майна, потрібно пам’ятати 
такі правила: електронагрівачі пови-
нні вмикатися в електромережу тільки 
за допомогою справних штепсельних 
з’єднань та електророзеток заводського 
виготовлення із заземленими контак-
тами; електронагрівальні прилади по-
винні встановлюватись на негорючій 
основі; температура зовнішньої по-
верхні у найбільш нагрітому місці, в 
нормальному режимі роботи, не пови-
нна перевищувати 85°С (терморегуля-
тор повинен бути відрегульований); 
відстань від приладів електроопалення 
до горючих матеріалів має становити 
не менше 0,25 м.

Під час експлуатації електронагрі-
вальних приладів і печей забороняєть-
ся: встановлювати електронагрівальні 
прилади безпосередньо під розет-
кою, а також на шляхах евакуації лю-
дей; встановлювати саморобні плавкі 
вставки-«жучки» в апаратах захисту 
від коротких замкнень; використову-
вати електронагрівальний прилад для 
сушки спецодягу та інших матеріалів; 
під’єднувати декілька приладів в одну 
розетку; накривати горючим матеріа-
лом електронагрівальний прилад; від-
хиляти маслонаповнені електронагрі-
вачі від вертикалі; використовувати 
електронагрівальні прилади в місцях, 
де їх застосування не передбачено нор-
мативними документами чи власником 
підприємства; залишати без догляду 
при виході з приміщення увімкнені 

в електромережу електронагрівальні 
прилади.

Печі та переносні теплогенеруючі 
установки повинні встановлюватися у 
відокремлених приміщеннях, які мають 
вихід безпосередньо на зовні. Перед 
експлуатацією потрібно перевірити, а 
за необхідності, здійснити очистку та 
налагодити роботу димарів. Огляд ста-
ну печей і димоходів необхідно здій-
снювати не менше двох разів на рік. 
Тверде паливо (дрова, вугілля) пови-
нно зберігатися у спеціально пристосо-
ваних для цієї мети приміщеннях. Біля 
кожної печі та іншої переносної тепло-
генеруючої установки перед топковим 
отвором повинен бути металевий лист 
розміром не менше ніж 50 х 70 см.

Забороняється: експлуатація печей, 
що не мають необхідних протипожеж-
них розділок (відступок) від горючих 
конструкцій будівель, а також є наявні 
тріщини, несправні дверцята; розпалю-
вати дрова або вугілля в печі гасом або 
бензином; залишати печі, що горять, 
без догляду, чи поручати наглядати за 
ними дітям; ставити близько до печей, 
що топляться, шафи, ліжка, складати 
дрова або горючі речовини; сушити 
одяг над плитою або поблизу топкових 
отворів печей.

Пам’ятайте! Лише при дотриманні 
правил пожежної безпеки можна уник-
нути лиха.

Володимир ЗАКАЛОВ, 
начальник районного відділу полковник 

служби цивільного захисту

Прилади опалення та їх пожежна небезпека
У зв’язку зі зниженням температури збільшується використання енерго-

носіїв. Пожежі виникають через порушення або незнання громадянами пра-
вил пожежної безпеки при користуванні електронагрівальними приладами, 
пічним опаленням, переносними теплогенеруючими установками, газовими 
приладами.

будинки

земельна ділянка

Вважати недійсними:

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ТР за № 059372, ви-
даний 18 вересня 2003 р. на підставі розпо-
рядження Чортківської райдержадміністрації 
за № 203 від 21 травня 2003 р. на ім’я: ВО-
ЛОСІНКО Дарія Григорівна.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ТР за № 023795, вида-
ний 26 грудня 2003 р. на підставі розпоря-
дження Чортківської райдержадміністрації за 
№ 203 від 21 травня 2003 р. на ім’я: ВОЛО-
СІНКО Дарія Григорівна.

посвідчення учасника ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС серії А за № 210822, видане 3 
листопада 2014 р. на ім’я: КЛЮКАЙ Богдан 
Романович.
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ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ 
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
19 листопада

 +4... +7 

НЕДІЛЯ
20 листопада

+2 ... +5

ПОНЕДІЛОК
21 листопада

+2 ... +4

ВІВТОРОК
22 листопада

0 ... +5

СЕРЕДА
23 листопада

-1 ... +3

ЧЕТВЕР
24 листопада

-2 ... +1

П`ЯТНИЦЯ
25 листопада

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

депутата районної ради
Михайла Миколайовича 

ДЕМКОВИЧА.
Хай буде 
 світлим кожен 
   день в житті,
Хай негаразди 
 завжди 
  обминають,
Хай буде легко 
Вам вперед іти,
І словом 
добрим Вас 
завжди вітають.

Бажаєм успіхів великих у роботі
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди 

                 всі турботи,
І хай приносить радість 
            кожний день.

Зі щедрим, як золота осінь, 
ювілеєм вітаємо головного 
бухгалтера Чортківського 

державного медичного коледжу 
Галину Володимирівну ЛЕЩИШИН,

жінку, в якій поєднались 
споконвічні риси жіночності зі

справжньою мудрістю та 
працьовитістю,

ніжність – з істинною величчю, 
доброта – з витримкою.

Щиро Вам 
бажаємо 
    здоров’я, 
щастя, і тепла!
Щоб шлях Ваш 
був такий
   широкий,
Щоб мало 
було перешкод, 
Щоб ювілей 
справляли 
          сотий!
Не знали б Ви 
              тяжких турбот,
Ми Вам бажаєм довго жити,
Щоб внуки виросли,
Щоб мали Ви кого любити
І щоб любили міцно Вас!
Щоб було все гаразд в роботі,
Вона, звичайно, – непроста.
Щоб було все – і «за», і «проти»,
Як компроміс – життя-буття!
Ми щиро Вас 
               поздоровляєм!
Добра Вам зичимо сповна, 
Багато світлих днів 

                бажаєм
І довгі многії літа!

З повагою – 
колеги по роботі.

20 листопада святкуватиме своє 
45-річчя, а 21 листопада – 

День Ангела
Михайло Ярославович ПАСТУХ 

із м.Чортків.
Жити важко на 

світі без брата, ви-
дається спустілою 
хата, ну а мені по-
щастило у долі,

Бо Ти є на жит-
тєвому полі.

Дорогий ювіляре, 
прожиті роки – це 
Твоє багатство, а в 
цих роках віддзер-
калене все життя 

– молодість, юність, робота, Твоя 
зустріч з дружиною і ваше доповне-
ння в дітях. 

Ти чудовий батько, чоловік,
Всевишній благословив 
  Тебе двома розумними синами.
Нехай сьогодні моє привітання у 

Твоєму серці залишить добрий слід.
Бажаю днів щасливих, золотих, 
Щоб родило щастя рясно,
Все в житті було
             прекрасно,
Щоб усе моглось 
             і вмілось,
Квітувало, веселіло!
Щоб в Твоїй сім’ї 
             завжди були
Любов, повага і тепло!
Бажаю достатку, 
            радості, добра,
Здоров’я міцного, 
               злагоди й миру.
Хай Господь щохвилі 
                    з Тобою буває 
І радо в житті 
                  Тобі помагає.
Сили небесні хай 
                 Твій дім бережуть, 
Ангели щастя на крилах несуть,
Хай Матінка Божа, 
                Цариця Свята,
Попросить 
             у Бога Тобі і Твоїй родині 

Довгі, щасливі і благі літа.

Брат Ігор.

20 листопада відзначатиме свій 
ювілей прекрасна жінка, хресна мама 

Леся Іванівна БЕГМАН.
 Ювілей – 
 велике свято!
І гостей уже 
            багато.
Нехай в цей 
       день 
з Ваших очей
Яскрава 
   посмішка 
      не сходить,
А промінь 
    сонця кожен день 
До Вас зранку хай заходить.
Ось і ми в чудове свято
Теж прийшли 
                Вас привітати!
Хай Бог береже Вас ще років багато 
На щастя нам усім, 
На радість крилату. 
Ми Вам посилаєм 
               ці вдячні слова, 

А Бог хай дарує 
           многая літа!

З повагою – 
похресниця Леся з сім’єю.

Щиросердечно вітаємо 
з ювілеєм Горішньовигнанського 

сільського голову
Бориса Володимировича ГЕВКА.

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

Колеги, друзі та рідня,
Здоров`я, щастя 
                  побажають 
І море радості щодня.
До Вас хай сила 
                  вітру лине 
На журавлиному крилі,
Хай в Вас живуть 
                 душа дитини 
І мудрість Матінки-землі.
Бажаєм Вам

 не знати втоми, 
Доводить справи 
            до кінця,
Нехай Вас завжди 
      в теплім домі 

Чекають люблячі 
                    серця.

З повагою – 
колектив сільської ради.

Найщиріші й найтепліші вітання 
шлемо

Михайлу Богдановичу 
ЗАРІВНОМУ.

Хай сходить 
 ласка із небес 
У світі цім на 
 Вас щоденно.
І хай тепло 
   людських
         сердець 
Вам сили додає 
  й натхнення.
Хай повниться 
достатком дім 
Й живуть у ньому 
   мир й надія.
Здоров’я буде все міцним 
І всі здійсняться Ваші мрії.
Хай стелиться земний Ваш шлях 
Добром надалі рясно-рясно.
Хай щедро родить Вам земля 
За труд багатолітній вдячно.
І хай для радості причин 
В житті знаходиться в Вас безліч.
А доля лік рокам земним 
Нехай століттям не обмежить.
З роси і води Вам, 
вельмишановний 
     Михайле Богдановичу!

З найкращими 
побажаннями – колектив 

Джуринськослобідківського 
НВК.

Парафіяни с. Ридодуби
щиросердечно вітають всечесного 

отця 
Михайла КРАВЧУКА 

з Днем Ангела.
Великий дар 
    Господь
Вам зволив дати – 
Священиком 
   поставив 
     між людьми,
І владу дав, 
  щоб нам гріхи 
     прощати, 
Нас всіх вчинити 
  Божими дітьми.
На Ваше слово 

Наш Спаситель з неба 
Невидимо приходить на престіл,
І Тілом-Кров’ю 
              наші душі кормить 
Із Ваших рук в Літургії Святій.
Ще інші скарби  
             дав у Ваші руки, 
Щоб нас усіх привести до Отця,
На наші душі Божу ласку злити 
І освятити силою хреста.
Тож дай Вам, 
             Боже, сил, здоров’я,
Хай Вашу працю Бог благословить, 
Щоб з Ваших рук 

     приймали ми Ісуса 
У храмі цім 
       іще багато літ.

Дорогесеньку донечку, внучечку, 
похресницю

Оксаночку ГІРУС
з м. Чорткова

вітаємо з Днем народження,
яке Вона святкує сьогодні, 

18 листопада.
Рости, наша 
    Оксаночко,
     красива, 
    як квіточка,
Будь завжди 
    здорова, 
весела й привітна.
Нехай голосок 
Твій дзвенить 
         у оселі,
Нехай усміхаються 

                             очі веселі,
Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
Хай Господь Бог Тебе благословяє,
Ангели завжди від злого оберігають
Та щастя, здоров’я Тобі посилають.
Хай промінчик сонця,
                  як Ангелик з неба,
Прилетить і сяде на плечі у Тебе,
Нехай за нас обніме 
                 й ніжно поцілує
І любов нашу, Оксаночко, 

               Ти  відчуєш.
З найкращими 

побажаннями – батьки, 
дідусі й бабусі, прабабуся, 

хресні батьки та вся родина.

Наступного понеділка зустрічатиме 
свій День іменин настоятель 

храму Святої Покрови УПЦ КП, 
митрофорний протоієрей 
отець Михаїл ЛЕВКОВИЧ.

Прийміть щирі ві-
тання у знак великої 
поваги до Вас як ду-
ховного провідника, 
взірця сподвижниць-
кої праці в ім’я слу-
жіння Богові.

Ви – той отець, 
          який щедро     
   плодоносить
І серце 
  випромінює своє.

Ви – той отець, 
 який в нікого щастя не попросить,
А сам без просьби іншому дає.
Подяка Вам за зцілене життя,
Офіра за навернутії душі.
Вплелись в одне 
          і строгість, й доброта
В молитві, в думці, в діях, в русі.
Нехай Господь Ваш труд благословляє,
Над Вами Провидіння Боже все чуває,
Нехай Вас Матір Божа все в опіці має,
А Ангел Божий повсякчас охороняє.

З християнською любов`ю 
та молитовною вдячністю – 
парафіяни, сестриці церкви 

Святої Покрови
 м.Чортків.

Дорогу маму, бабусю і прабабусю
Клавдію Михайлівну КОЗАК
вітаємо з 80-річним ювілеєм.

Нехай Вас Бог 
               благословляє 
І від людей 
              Вам буде шана,
А щедра 
       матінка-земля 
Дає наснагу 
              Вам щорання.
Живіть щасливо 
                сотню літ 
На втіху всій 
               своїй родині,
Хай Бог Вас береже 
                        від бід 

У нашій рідній Україні.

З любов’ю і повагою – 
син Ростислав із родиною.

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

депутата районної ради
Надію Василівну ЗАДОРОЖНУ.

З Днем 
 народження 
      вітаєм,
Від всього серця 
   ми бажаєм
Щастя, 
радості, добра,
Здоров’я, 
успіхів й тепла,
Благополуччя 
   та достатку,
Щоб справи 

                  всі були в порядку.
Хай посміхається життя
Та буде кращим 
                 майбуття.

Від усієї душі вітаємо із 55-річчям 
Петра Дмитровича 

ПІХОВСЬКОГО
з смт Заводське.

Всього,  
  що найкращого 
            в світі буває,
Від щирого серця 
усі ми бажаєм.
Хай Бог 
   Милосердний 
      з високого Неба
Дарує усе, 
чого тільки треба.  
Добра і радості 

                                         бажаєм,
Здоров`я Тобі на всі літа.
Хай сонце весело Тобі сяє
І квітне в серці доброта.
Хай щастить Тобі в дорозі
І на рідному порозі.
Хай сили Небесні Тебе бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть,
Хай Матір Божа – Цариця Свята –
Попросить у Бога щасливі літа.

З любов’ю та повагою – 
дружина Женя, донька 

Ірина, зять Ярослав, свати 
Іван і Галина.


