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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

Кредитна спілка “Самопоміч” приймає 
внески на депозитний рахунок “Строко-
вий” терміном на 3 місяці під 17 % річ-
них зі щомісячною виплатою.

За інформацією звертатись: м. Чортків, 
вул. С.Бандери, 49, приміщення 5.

Тел. (03552) 2-08-67

Фотофакт

Ось такий факт зазнимкував наш фо-
токореспондент тут, у нас, на Західній 
Україні, у славному місті Чорткові. До-
вжелезне скупчення вантажних вагонів 
на залізничній станції. Здавалося б, що 
тут дивного? Та придивімося до марку-
вання. РЖД – на кожному з них, тобто, 
ООО «Русская железная дорога». Фір-
ма-виробник – «ОАО Новозыбковский 
машиностроительный завод». Власник 
– «ООО РусНефтеТранс». Логістична 
компанія – «РэйлТрансХолдинг». Так 
читаємо на стінках вагонів. А що все-
редині? Деякі з вагонів відкриті, тому 
спостерігаємо великі мотки металево-
го дроту. Куди прямує цей крам? Через 
територію нашої держави за кордон чи 
навпаки, з України вивозять метал на 
переробку в країну, з якою у нас ось уже 
третій рік воєнний конфлікт? Війна ві-
йною, а бізнес – як обід, за розкладом?

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Війна війною, а бізнес за розкладом?



2 грудня. Тривалість дня – 8.18. Схід – 7.38. Захід – 15.56. 

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2800 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.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ
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На часі2

Добра справа

Із засідання колегії РДА

Голова районної 
держадміністрації 
Михайло СТАШКІВ

Голова 
районної ради 
Віктор ШЕПЕТА

Вітання

Офіційно

На порядку денному питання: про основні напрям-
ки та завдання галузі фізкультури і спорту в 2016 
році (доповідав начальник відділу О.Галущак); про 
стан проведення розрахунків за спожиті енергоносії 
(інформував начальник відділу розвитку інфраструк-
тури РДА Ю.Мишкун); стан виконання делегованих 
повноважень у сфері соціального захисту населення 
виконавчим комітетом Свидівської сільської ради 
висвітлив начальник управління соціального захисту 
населення РДА В.Цвєтков; різне. 

О.Галущак попри всі втішності-досягнення в галузі 
фізкультури та спорту виокремив і цілу низку про-
блем, що, на жаль, на сьогодні стають перепонами 
для ефективного використання можливостей фізич-
ного розвитку. Через відсутність джерел фінансуван-
ня система спортивних споруд у районі практично 
занепадає і не задовольняє потреби масового спорту. 
До прикладу, районний футбол охоплює 30 сільських 
команд, яким допомогу надають голови приватних 
аграрних підприємств, меценати. Гострою пробле-
мою є низька фізична підготовленість учнівської 
молоді. Реалізація мети фізичного виховання немож-
лива без якісного кадрового потенціалу. Це одна з 
прикростей – великий, так би мовити, відтік молодих 
кадрів через можливі скорочення та пошуки більш 
оплачуваної роботи. Про невтішну ситуацію щодо 
кадрового забезпечення інформувала й головна осві-
тянка району І.Гулька. Цю ж проблему підняв «на 
гора» й співдоповідач директор Чортківської ДЮСШ 
В.Градовий, а разом із тим зазначив, що «вся фізична 
система звелася до просто оздоровлення». Також за-
уважив, що висока плата за електроенергію та кому-
нальні послуги скорочують заняття спортивних сек-
цій, клубів за місцем проживання. 

(Закінчення на 4-й стор.)

5 грудня – День працівників статистики
Шановні статисти!

Прийміть щиру вдячність за сумлінну працю, до-
бросовісне виконання професійного обов’язку. Бажа-
ємо вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя та 
плідної праці.

6 грудня – День Збройних сил України
Цього дня ми вшановуємо усіх військових, які у 

лавах Збройних сил України служать справі зміцнен-
ня обороноздатності та підвищення безпеки нашої 
держави. Діти народу, українські воїни виступають 
надійним гарантом суверенітету і цілісності держави. 
Для них служіння народу – найвища честь, покли-
кання, обов’язок. 

Шановні військовослужбовці! Дорогі захисники Ві-
тчизни!  Вдячні нащадки завжди пам’ятатимуть ваш 
ратний подвиг, а ваша безмежна відданість і любов 
до рідної землі, мужність та героїзм – гідний приклад 
для прийдешніх поколінь. 

Бажаємо вам незламної волі, надійного родинного 
тилу та нових звершень у благородній справі служін-
ня Україні.

«Кошти слід використовувати 
ефективно»… 

Саме на цьому наголосив народний депутат 
України О.Барна на засіданні колегії, що відбу-
лося позаминулого четверга, 24 листопада, у ма-
лій залі адмінбудинку під головуванням очільника 
Чортківської райдержадміністрації М.Сташківа за 
участі голови районної ради В.Шепети та керів-
ників усіх структурних підрозділів, відділів, управ-
лінь РДА.

З початку 2015 р. цей підрозділ ЗСУ отримав по-
стійне місце дислокації – м. Тернопіль, тепер до-
далися ще міста Теребовля та Чортків. На 2017 р. у 
розформованій частині, що була у м. Чорткові, за-
плановано здійснити ремонтні роботи. А вже 2018-
го на цю територію знову повернуться військові.  

Начальник квартирно-експлуатаційного управлін-
ня А.Валовий, начальник штабу 44-ї бригади полков-
ник В.Козловець, військовий комісар Чортківського 
об’єднаного міського військового комісаріату полков-

ник Л.Підручний та інші військовослужбовці, а також 
представники місцевої влади – голова райдержадмі-
ністрації М.Сташків, міський голова В.Шматько, на-
родний депутат України О.Барна оглянули територію 
військового містечка й розташовані тут закинуті при-
міщення. Територія військової частини становить 17,9 
га. Не експлуатувалася з 2004 р. Будівлі потребують 
капітального ремонту. Але оптимізм є. «Спільними зу-
силлями ми переможемо ці руїни», – висловив твер-
де переконання, коментуючи побачене, генерал-майор 
І.Довгань.   

Проектна документація, за твердженням при-
сутніх на робочій зустрічі представників КЕУ, вже 
відпрацьована. Як запевнив командувач військ «За-
хід», міністром оборони вже прийнято рішення про 
початок відбудови з наступного року і виділено на 
відновлення частин 77 млн. грн. Отже, підрозділам 
44-ї бригади тут бути!

І голова РДА М.Сташків, і міський голова 
В.Шматько висловили однозначну думку, що гор-
дяться відновленням на наших теренах військової 
потужності. На запитання генерал-майора про жит-
ло для військовослужбовців мер запевнив, що місто 
військовим допоможе, хай Міністерство оборони 
зробить крок, а місто продовжить. Однозначну під-
тримку в усіх починаннях гарантував військовим і 
депутат Верховної Ради України О.Барна.

Оксана СВИСТУН
Фото Іванни НОГИ

«Спільно переможемо руїни»
Вчора у Чорткові з робочим візитом побував командувач військ оперативного командування «За-

хід» генерал-майор І.Довгань. Він оглянув територію недіючої військової частини та розповів, що 
уже в скорім часі тут працюватиме майже тисяча осіб – три дивізіони 44-ї окремої артилерійської 
бригади. 

Першочергово інженер-проектувальник Роман 
Петрів ознайомив із етапами вже проведених буді-
вельних робіт, а відтак інформував про загалом про-
цес спорудження. 

На часі – встановлення збірного залізобетонного 
фундаменту, а наступного дня (30 листопада) було 
сплановано встановлення та монтаж колон. 

Наразі, як зазначив заступник голови РДА, усіма 
необхідними будматеріалами майстри забезпечені; 
тепер справа лише за швидкістю та якістю. Терміни 
будівництва – обмежені (трішки більше місяця часу 
– до нового року). Адже на реалізацію споруджен-

ня спортивної зали виділені цільового призначення 
кошти (1450 тис. грн.) зі субвенції Держбюджету (до 
слова, під патронатом Олега Барни та голови Тер-
нопільської облради Степана Барни), а також – три 
відсотки з місцевого бюджету; вже надійшло 62 від-
сотки від загальної суми. 

Слід сказати, приміщення спортивної зали скла-
датиметься з металоконструкцій та сендвіч панелей 
(товщиною 150 мм), що уможливлює придатність і 
стійкість споруди до всесезонності (не нагрівати-
меться влітку та зберігатиме тепло взимку), а також 
– саме це дає можливість проводити будівельні ро-
боти й у зимовий період.  

Нардеп поцікавився почерговістю етапів будівни-
цтва, проговорив з інженером-проектувальником 
увесь процес спорудження до найменших деталей, 
закцентувавши, що бригади майстрів повинні пра-
цювати в повну силу й не лише в часі світлового 
дня; а для цього, зауважив, слід створити будівель-
никам усі необхідні умови. 

Відповідні вказівки щодо організації роботи надав 
і п. Заболотний, котрий власне й регулює увесь про-
цес забудови. 

Є надія (та навіть – упевненість), що даний об’єкт 
буде зреалізовано у встановлений термін.  

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Іванни НОГИ

Будівництво сучасної спортивної зали
Перебуваючи з робочим візитом на Чортківщині, народний депутат України Олег Барна прина-

гідно (29 листопада) разом із заступником голови Чортківської райдержадміністрації Іваном За-
болотним навідався на будівельний об’єкт, що на вул. Залізнична (побіля ЗОШ № 6 м. Чортків), 
де розпочалося спорудження спортивної зали.

Сумні роковини

Свічечки пам`яті про мільйони заморених голо-
дом, невинно убієнних нищівною рукою червоного 
ката. Палахкотіли вони на вікнах наших чортківчан, 
освічували яскраві язики полум’я поминальних сві-
чок і чорний монумент пам`яті жертв Голодомору 
під час панахиди-реквієму за жертвами голодомо-
рів. Минулої суботи пом`янути мучеників, знище-

них під час геноциду українського народу, та по-
молитися разом із всечесними отцями й владикою 
Бучацьким Дмитром прийшли громада Чортківщи-
ни, очолювана головою районної держадміністрації 
М.Сташківим та міським головою В.Шматьком.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Горіла свічечка в вікні...



Про колектив та реформування
Як і нашій державі, так і прокуратурі 

цього року – 25. За цей час є певні 
здобутки, але є і певні нарікання сус-
пільства на нашу працю. І робота удо-
сконалюється, сама система реформу-
ється, щоб відповідати тим викликам, 
які сьогодні, власне, пред`являє сус-
пільство, аби ми були законним ре-
агентом на всі ті процеси, які відбу-
ваються. Час реформ є нелегким, в 
тому числі в нас, ми пережили торік 
реформу районних прокуратур, які 
перетворилися в місцеві. Такий тер-
мін, як районні прокуратури, пішов в 
історію. Це був перший крок рефор-
мування прокуратури. Ми реформува-
лися і оптимізувалися в такий спосіб, 
що декілька районних прокуратур зли-
лися в одну місцеву. Так, Заліщицька, 
Чортківська, Борщівська та Гусятин-
ська злилися в Чортківську місцеву 
прокуратуру, яку я очолюю. У райцен-
трах залишилися лише відділи. Якщо 
говорити про штатну чисельність, то 
відбулося скорочення людей приблиз-
но на тридцять відсотків. Зараз чотири 
райони обслуговує 21 особа. У зону 
нашого обслуговування входить і Ко-
пичинецька виправна колонія № 112 
(наш Чортківський слідчий ізолятор, 
який зараз має назву Чортківська ко-
лонія № 26, – під наглядом прокура-
тури області).

Незважаючи на те, що людей змен-
шилося, ми в цей робочий ритм уві-
йшли успішно, результати роботи в нас 
достойні, що стосується і криміналь-
но-правового аспекту. Є багато кри-
мінальних справ, надісланих до суду, і 
таких, що в судах розглянуто. 

Знаєте, як наші люди міркують? 
Якщо не навчив вчитель, то люди ка-
жуть, що він поганий, якщо не вилі-
кував лікар, кажуть, що поганий фахі-
вець, коли ж поганий юрист, то люди 
кажуть, що то держава погана, тобто, 
за нашою роботою оцінюють усю сис-
тему в цілому. Тому ми повинні над-
звичайно відповідально підходити до 
виконання своїх службових обов’язків 
і до роботи з людьми. Часто люди при-
ходять з такими проблемами, які не на-
лежать і ніколи не належали до відання 
прокуратури, але, на їхню думку, ми 
маємо проникнутися їхніми пробле-
мами, поцікавитися, вислухати їхню 
думку. 

Новації 
у КПК України
На сьогодні ми 

працюємо з но-
вим Криміналь-
ним процесуаль-
ним кодексом 
України, який на-
був чинності ще у 
2012 році і постій-
но до нього вно-
сяться зміни. Цей 
документ фактич-
но демократизу-
вав криміналь-
ний процес. Він 
зобов’язує проку-
ратуру, як сторону 
обвинувачення, 
оперативно, мак-
симально повно, 
прозоро брати 
участь як проце-
суальні керівни-
ки на досудовому 
розслідуванні, так 
і як державні об-
винувачі на стадії 
судового розгляду 
справи. У КПК є 

багато нових нюансів. 
Щодо реформ, які ще мають місце у 

правоохоронній системі та контролюю-
чих органах. Контролюючі органи сти-
каються з таким поняттям, як мораторій 
на проведення перевірочної діяльності. 
Він був накладений Кабінетом Міні-
стрів ще декілька років тому як реагу-
вання на реакцію суб’єктів діяльності 
на проведення перевірок – жалілися 
на те, що змучені тиском з боку контр-
олюючих органів. Але, на мою думку, 
в усьому має бути «золота середина». 
Повна відміна контролю зумовлює ко-
лапс. Зараз для того, щоб здійснити пе-
ревірку на рівні району, треба її пого-
дити на рівні столиці, а планові заходи 
перевірок зовсім не ефективні, до них 
готуються заздалегідь і тому вони втра-
чають актуальність. Особливо бракує 
оперативності в цьому у рамках розслі-
дувань, кримінальних проваджень.

Приклади злочинів 
як застереження для громадян

Надзвичайно багато останнім часом 
спостерігається випадків інтернет-
шахрайства. Боляче дивитися, коли 
приходять люди, котрі попались «на 
гачок» шахраїв, особливо пенсіонери, 
соціально незахищені категорії насе-
лення. Там схема настільки витончена 
і грамотна! При покупці якогось товару 
люди вказують номер своєї банківської 
карточки, її пін-код, який фактично є 
електронним ключем до рахунку, – і 
гроші знімаються в іншій місцевості, су-

сідніх областях чи навіть на тимчасово 
окупованих територіях. Слідству дуже 
важко оперативно встановити, хто зні-
має кошти, ідентифікувати ту особу.

Уже два роки, як відійшла у мину-
ле така наша функція загального на-
гляду, коли ми мали право до всього 
і до всіх. Реформа, що відбувається, 
була покликана привести нас до євро-
пейської моделі, а у них, за кордоном, 
загальний нагляд забрали з функцій 
прокуратур давно. Але у нас поки що 
є певний пробіл у зв’язку з цим. Бо за 
кордоном є відповідні органи, покли-
кані здійснювати контроль, скажімо, 
у сфері енергозбереження, природо-
охоронній чи оплати праці. А у нас не 
створено на даний час такий орган, що 
здатний замінити сьогодні нас, тодіш-
ніх, тобто нашу функцію нагляду в різ-
них сферах. Зараз, звертаючись до нас 
по допомогу, людина не розуміє, чому 
ми відмовляємо в її проханні. Так, на-
приклад, з нас від 30 вересня зняли 
функцію представництва інтересів гро-
мадян (незахищених верств населення) 
в судах. Тепер ми представляємо тіль-
ки інтереси держави. Повідомляючи це 
громадянам, ми, запевняю вас, не зо-
всім комфортно себе почуваємо, адже 
маємо можливість на власні очі бачити 
їхню реакцію.

Коли я бачу, що ми не в змозі до-
помогти, раджу звертатися у Центр на-
дання безоплатної правової допомоги 
(показує проспекти центру, які стоять 
на столі, – авт.).

Про злочинність та боротьбу з нею
Моя думка, як прокурора, – ми ма-

ємо сповідувати наступальну тактику. 
Сьогодні, коли на території, що її об-
слуговує Чортківська місцева прокура-
тура, є ріст злочинів (тільки по певних 
категоріях), то тут потрібні пильність, 
чіткість, строгість, щоб дотримувався 
принцип кримінального процесу – не-

відворотність покарання: кожна особа, 
яка скоїла злочин, повинна понести по-
карання, і навпаки – невинний не має 
бути притягнений до відповідальності. 

З чотирьох районів, які обслуговує 
Чортківська місцева прокуратура, ріст 
злочинності є лише на Гусятинщині. 
Але якщо проаналізувати в динаміці, 
то тенденція йде до зниження: за пів-
року – 19,5 відсотка, тепер – 14,2 від-
сотка росту. Чому саме у тому районі? 
Там є колонія № 112 і от цього року за 
так званим «законом Савченко» вийшло 
близько 70 осіб на волю (з тих, які ще 

мали б відбувати покарання) та одразу 
взялися за старе – крадіжки й ін.

Щодо Чорткова, то тут спостеріга-
ється ріст злочинів проти власності, 
зокрема, квартирних крадіжок. 

Не треба забувати, що зараз відбуваєть-
ся реформа органів поліції. Вони у цьому 
році, як ми у попередньому, знаходять-
ся у періоді «турбулентності», що, звіс-
но, дещо позначилося і на їхній роботі 
з розкриття квартирних крадіжок та ін. 
Та їхня реформа вже на фінішній прямій, 
отже, скоро ситуація виправиться.

Прозорість роботи, активісти 
та «все пропало»

За роботою правоохоронних органів, 
роботою атестаційної комісії уважно 
слідкує громадськість, громадські орга-
нізації, активісти, тобто все проходить 
максимально прозоро. Усі могли дати 
оцінку діям того чи іншого правоохо-
ронця чи прокурора за певний про-
міжок часу. Це все добре, але водночас 
треба ставитися до таких проявів актив-
ності обережно. Адже, на жаль, дійшли 
вже до того, що маємо псевдо активіс-
тів, псевдо волонтерів і псевдо громад-
ських діячів, які під виглядом заняття 
якоюсь загальнокорисною справою ви-
рішують свої власні питання чи навіть 
виконують чиїсь замовлення.

Я вважаю, що в оцінці діяльності 
працівників прокуратури, поліції й ін., 
окрім ось такого мірила, як громадська 
думка, має бути ще й інший важіль – 
фаховість, професійність, придатність 
особи до виконання своїх посадових 
обов’язків. Та навіть і в цих важких 
умовах ми працюємо, намагаємося 
бути максимально прозорими в сво-
їх діях. Ми повсякденно висвітлюємо 
свою роботу на сайті прокуратури об-
ласті, моніторимо негативні, критичні 
публікації в ЗМІ про нас і спростову-
ємо їх своїми діями. Це нам вдається.

Виступаємо на сесіях місцевих рад, 
як вже згадувалося 
раніше. Особисто я 
виступав на сесіях 
райради і міськра-
ди з доповіддю про 
стан злочинності, 
негативні прояви та 
як слід з ними боро-
тися, щоб подолати.

Ми працюємо, 
працюємо «закотив-
ши рукави», а тому 
заяви про те, що 
робота зведена нані-
вець, – щонаймен-
ше несправедливі.

Зараз, після про-
ходження рефор-
мування, у Чорт-
ківській місцевій 
прокуратурі сфор-
мувався нормаль-

ний, «боєздатний» колектив, сплав мо-
лодості й досвіду.

У липні місяці прокуратуру облас-
ті очолив В`ячеслав Перч. Він прий-
шов до нас з Генеральної прокуратури 
України, людина з великим досвідом 
роботи, – і додав нового імпульсу в ро-
боті і в області, і в місцевих прокурату-
рах. Тому усім «доброзичливцям», які 
говорять «все пропало», я б порадив не 
робити передчасних висновків.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Інтерв’ю
1 грудня – День працівників прокуратури

Україна крок за кроком будує демократичну державу, головними засадами якої мають 
стати верховенство права та дотримання прав і свобод людини. Сприяючи реальному 
утвердженню цих засад, прокуратура доводить свою спроможність поєднувати силу дер-
жавної влади зі справедливістю.

Захистити демократичні права громадян, забезпечити їм свободу, гарантовану Кон-
ституцією, стояти на сторожі інтересів України та її народу – такі завдання стоять сьо-
годні перед працівниками органів прокуратури. Суспільство розраховує на вашу відпо-
відальність, справедливість, професійність та принциповість. 

Шановні працівники прокуратури!
Сердечно вітаємо вас зі святом. 
Бажаємо вам успіхів у служінні Україні, міцного здоров’я, щастя, добра і благопо-

луччя, мудрості й наполегливості у відстоюванні конституційних надбань українського 
народу.

Голова районної держадміністрації 
Михайло СТАШКІВ

Голова районної ради 
Віктор ШЕПЕТА

Працюємо закотивши рукави
Так декларує роботу Чортківської місцевої прокуратури, яка обслуговує 

територію чотирьох районів: Чортківський, Борщівський, Заліщицький і Гу-
сятинський, – її керівник Олег Романович РЕКУШ. 

У часі святкувань професійного свята (1 грудня – День прокуратури Укра-
їни) кореспонденти районки поспілкувалися з керівником місцевої прокура-
тури на актуальні для його структури та суспільства в цілому теми. До вашої 
уваги – основні тези нашої розмови.  
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До Міжнародного дня відмови від куріння Запитуйте – відповідаємо

В сучасній класифікації захворювань тютюнова за-
лежність внесена до рубрики «Психічні та поведінкові 
розлади внаслідок вживання психоактивних речовин», 
а паління класифікується як захворювання. У тютю-
новій залежності виділяють елементи психологічної та 
фізичної залежності. Нікотинова залежність це стан, 
що потребує діагностики і відповідного лікування. 

«Куріння вбиває» – саме така фраза, виділена чор-
ною рамкою, написана на кожній пачці тютюнових 
виробів. На зворотному боці можна побачити ще більш 
дієве попередження – зображення раку легень, мерт-
вих дітей, постарілу шкіру жінки і багато іншого. Од-
нак курці в кращому випадку не звертають на це увагу, 
або ж збирають цілу колекцію цих картинок, вважаючи 
це кумедним.

У тютюновому димі міститься близько 4000 хімічних 
компонентів, що можуть бути розділені на такі гру-
пи: нікотин, смоли, монооксид вуглецю, бензол та ін. 
Про шкоду куріння написано величезну кількість пу-
блікацій. Лікарі наполегливо попереджають пацієнтів 
про те, що куріння вбиває, і радять відмовитися від 
шкідливої звички, мотивуючи це тим, що курці живуть 
на 15-20 років менше ніж не курці. Для підтверджен-
ня даного факту було проведено безліч досліджень, 
які довели вплив нікотину на здоров’я людини. Най-
більше страждають легені. Вони з кожною викуреною 
цигаркою наповнюються їдким димом і смолами, які 
осідають на стінках альвеол. У результаті тривалого ку-
ріння у хворих розвивається кашель, з’являються болі 
в грудях, задишка, яка має прогресуючий та часто не-
зворотній характер. Такі люди схильні до захворювань 
легень в рази більше, ніж некурці.

Не менше страждає і серцева система. Після куріння 
внаслідок спазму судин частішає пульс і підвищуєть-
ся артеріальний тиск. Серце починає працювати в два 
рази швидше, що веде до його швидкого виснаження. 
Крім того судини стають менш еластичними, в них 
часто утворюються атеросклеротичні бляшки, що, в 
свою чергу, веде до інфаркту міокарду та інсульту.

Бензол та інші онкогенні середники, що містять-
ся в цигарковому димі, згубно впливають на систему 
кровотворення. Тому у людей, які палять по 20 пачок 
цигарок на рік, ризик захворіти на лейкоз у 3-4 рази 
вищий ніж у не курців.

Куріння вбиває травну систему. Цигарка, випалена 
натщесерце, сильно вражає стінки шлунку і стравохо-
ду. Якщо покурити відразу після їжі, то порушується 
обмін речовин, а їжа насичується шкідливими смо-
лами. У результаті в кров потрапляє більше нікотину. 
Людина, яка палить, страждає захворюваннями під-
шлункової залози і печінки, жовчного міхура і кишеч-
ника. Ризик появи ракових клітин зростає в два рази. 

Куріння вбиває людину повільно. З кожною затяж-
кою вона наближає свою смерть на кілька секунд, а 
причинами її стають: хронічне обструктивне захворю-
вання легень, інфаркт міокарду, інсульт, рак, лейкози. 
Смерть курця хвороблива і болісна, він повільно згасає 
на очах, поступово перетворюючись на лежачого хво-
рого.

Нікотин впливає і на самопочуття людини. Курець 
часто відчуває головні болі, погано спить, у нього ви-
никає нудота. З’являється слабкість, задишка і хворо-
бливий стан. Куріння вбиває і клітини мозку, в резуль-
таті чого погіршується здатність думати і сприймати 
нову інформацію. Порушується нюх і слух, з’являється 
дратівливість, боязкість, невпевненість в собі і дратів-
ливість. Жінка може стати безплідною, а у чоловіка 
розвивається імпотенція.

Чому куріння вбиває? Тому що в тютюні, особливо 
в дешевому, міститься велика кількість канцерогенів і 
смол, шкідливих для здоров’я. Навіть папір обробля-
ється хімічним розчином, щоб він повільно прогорав. 
Кожна клітинка організму страждає від отриманої по-
рції отруйних речовин, що призводить до порушення 
функції  майже  усіх органів. Хіба цього не достатньо, 
щоб кинути палити? А можливо ви гадаєте, що у вас 
залежності ще немає? Для визначення ступеня ніко-
тинової залежності використовують тест Фагерстрема. 

Для швидкої перевірки залежності можна також дати 
відповідь на наступні запитання:

1. Чи випалюєте ви понад 20 цигарок щодня?
2. Чи палите ви протягом перших 30 хв. після про-

будження? 
3. Чи відчували ви сильний потяг до паління, або 

симптоми відміни (неспокій, розлади сну, непосидю-
чість, роздратованість, голод, депресія, нетерплячість, 
головний біль, шлунково-кишкові проблеми) під час 
попередньої спроби кинути палити?

Позитивна відповідь на ці запитання дає змогу діа-
гностувати високий ступінь нікотинової залежності. 
Орієнтовно про це свідчить також індекс курця: кіль-
кість сигарет на добу множать на 12 (кількість місяців 
у році). Якщо індекс перевищує 200 – констатуємо ви-
сокий ступінь тютюнозалежності.

Людям із середнім і високим ступенем нікотинової 
залежності рекомендовано кинути палити негайно. Ба-
гато курців вважають, що їхньому організму вже за-
подіяна невиправна шкода, а отже не має значення, 
коли кидати палити і взагалі сумніваються чи є сенс це 
робити. Насправді це хибна думка. Якщо людина всти-
гає відмовитися від паління до початку розвитку в неї 
раку, серйозних серцевих ускладнень або хронічного 
обструктивного бронхіту, то їй, як правило, вдається 
уникнути й передчасної смерті. Тому шануймо своє 
здоров’я і життя, адже воно у нас одне (!); є лише два 
варіанти: або витворити з нього шедевр, або змарнува-
ти – іншого не дано!

Лілія ВОЛКОВА,
 лікар-пульмонолог 

Чому куріння вбиває? 

З першим із них до нас звернувся мешканець с. Біло-
божниця Степан Микицюк. Чоловік запитує: від чого 
залежить обов’язковий платіж?

Трохи забігаючи наперед, зазначимо: відповіді на 
обидва запитання ми віднайшли поміж роз`яснень 
щодо найпоширеніших помилкових суджень (міфів) 
громадян, наданих редакції начальником управління 
соціального захисту населення РДА В.ЦВЄТКОВИМ 
і опублікованих в «Голосі народу» відповідно 23-30 ве-
ресня ц. р.

Отож, спершу посилаємось на міф № 6, де зокрема 
йдеться і про таке:

«…Слід пам`ятати, що одержувач субсидії має що-
місячно сплачувати свою обов`язкову частку плати 
за житлово-комунальні послуги, яка визначена в по-
відомленні про призначення субсидії. І це зрозуміло: 
держава допомагає оплатити житлово-комунальні по-
слуги, але і накладає обов`язок – певну частину цих 
послуг одержувач субсидії повинен оплачувати. Якщо 
вартість спожитої послуги менша, ніж встановлена при 
розрахунку субсидії обов’язкова частка плати за цю 
послугу, сплачується фактична вартість послуги. Якщо 
одержувач субсидії не сплачує обов’язкову плату, ор-
ганізації-надавачі послуг повідомляють про це орган 
соціального захисту. У такому разі надання субсидії 
може бути припинено, за винятком випадків, коли 
несплата за послуги пов’язана із затримкою у виплаті 
заробітної плати, пенсії тощо. У подальшому субси-
дія може бути призначена лише тоді, коли громадянин 
сплатить заборгованість, що утворилася через несплату 
обов’язкової частки плати».

Мешканця с. Переходи Петра Скарлоша цікавить ін-
ший аспект: чи варто економити використовувані воду, 
енергоносії та як чинити при переплаті за них при дбай-
ливому використанні ресурсів.

У міфі № 2 зокрема йдеться:
«Це дуже шкідливі чутки, через які наші співгрома-

дяни прагнуть використовувати більше води, газу або 
електроенергії, ніж їм потрібно. «Випалювати» газ до 
рівня призначеної субсидії не лише безглуздо, а й не-
розумно: в результаті економії сім`я має можливість 
менше платити в подальші місяці.

Згідно з порядком призначення і надання субсидій на-
селенню субсидія призначається в межах соціальних норм 
на площу житла і нормативів використання житлово-ко-
мунальних послуг. Її розмір не залежить від фактичного 
споживання. Якщо сім`я споживає газу, води, електро-
енергії більше за норму, субсидія їй буде призначена, про-
те всі витрати на спожиті послуги понад нормативи вона 
повинна заплатити самостійно і в повному обсязі.

Якщо люди користувалися ресурсами дбайливо і не 
використали всю норму на сім`ю, заощаджені кошти 
залишаються на рахунках сім`ї і можуть бути вико-
ристані в подальші місяці, в тому числі і для пога-
шення обов’язкової частки платежу. Або для оплати 
наднормативного вжитку, якщо в наступному періоді 
споживання газу, тепла чи електроенергії значно зрос-
те. Наприклад, при нормі 3,2 кубометра гарячої води 
сім`я використала лише 2 кубометри – це означає, що 
кошти за 1,2 невикористаного кубометра будуть зара-
ховані на наступний період».

Прочитувала Анна БЛАЖЕНКО

23 листопада ц. р. відбулося засідання бюджетної 
комісії за участі голови районної ради Віктора Ше-
пети, заступника голови райради Петра Пушкара, 
першого заступника голови РДА Івана Заболотного. 

Депутати районної ради, які входять до складу 
бюджетної комісії — Тетяна Яблонь, Степанія Ру-
дик, Любомир Хруставка ,Ольга Білоус, Марія Га-
джала, Василь Градовий, Андрій Голодун, Григорій 
Горячий розглянули перелік об’єктів, що брати-
муть участь у відборі проектів з фонду регіональ-
ного розвитку. Члени бюджетної комісії погодили 
співфінансування з районного бюджету наступних 
об’єктів: реконструкція будинків культури в селах 
Косів, Росохач, Джурин; капітальний ремонт даху 
та частини фасаду в будинку культури с. Стара 
Ягільниця; капітальний ремонт даху та фасаду сто-
матполіклініки м. Чортків; внутрішній капітальний 

ремонт будинку культури в с. Звиняч; реконструк-
ція даху, утеплення фасадів, заміна вікон дитячого 
садка «Пролісок» у с. Залісся; реконструкція будів-
лі центральної амбулаторії по вул. Д.Пігути, 29 м. 
Чортків; реконструкція ЗОШ І – ІІІ ступенів у с. 
Біла; реконструкція будинку бібліотеки з спорудами 
по вул. Зелена, 1 у м. Чортків; реконструкція лікар-
ні по вул. Галицька, 7 смт Заводське.

Рішення бюджетної комісії – це перший і над-
звичайно важливий крок для ремонту соціально-
культурних закладів району та використання коштів 
районного бюджету в 2017 році. За фінансування 
об’єктів із фонду регіонального розвитку члени бю-
джетної комісії проголосували одноголосно. 

Мар’яна ГОДИНЮК,
радник голови районної ради                     

Субсидія: платити треба зачекати
Як правильно врівноважити ось таку дилему, де все ж таки поставити розділовий знак – визна-

чальну кому? Майже в такому соціальному форматі виструнчились два останніх у часі читацьких 
запитання до редакції, так би мовити, субсидійного плану.

Із засідання бюджетної комісії 

Районні депутати склали план ремонту у  2016 році

Із засідання колегії РДА

«Кошти слід використовувати ефективно»… 
(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)

Опісля тривалого обговорення О.Барна поціка-
вився відвідуваністю дітьми спортивних секцій; на-
голосив на необхідності контролю якості виконан-
ня робіт, що фінансуються з державного бюджету. 
Не оминули й розмови про будівництво спортивної 
зали побіля ЗОШ № 6 м. Чортків. Підсумовуючи, 
нардеп засвідчив: «…Виходячи з обмеження ресур-
сів, кошти, що виділяються на спорт, мають ефек-
тивно використовуватися». 

Інформацію щодо другого розглядуваного питан-
ня Ю.Мишкун розпочав із приємної ноти: загалом 
заборгованість за природний газ – відсутня, а за 
спожиті енергоносії хоча є, та  спеціально створе-
ною комісією з контролю за розрахунками за спо-
житі енергоносії заслухано керівників установ, ор-
ганізацій, органів місцевого самоврядування, котрі 
допустили заборгованість, і прийнято ряд рішень 
щодо підвищення платіжної дисципліни спожива-
чів. Як зазначилося поінформовувачем, станом на 
1 листопада ц. р. споживачами району викорис-
тано 61,9 млн. кВт. год. електроенергії, що на 1,6 
млн. кВт. год. менше відповідного періоду минуло-
го. Збільшилося використання енергії населенням, 
сільськими господарствами, проте зменшилося по 
комунальному господарстві, а також – промисло-
вими підприємствами, обласним бюджетом, хоча 
збільшилося місцевим. За 10 місяців ц. р. поточна 
заборгованість за електричну енергію – 2240,4 тис. 
грн., переплата – 5743,6 тис. грн. Переплата за спо-
житий природний газ за 10 місяців ц. р. становить: 
комунально-побутовими організаціями – 698,9 тис. 
грн.; населенням – 15654 тис. грн.; бюджетними ор-
ганізаціями – 9 тис. грн. 

Щодо третього питання присутні заслухали довід-
ку В.Цвєткова, в якій акцентувалося на недостат-

ності уваги, що мала би приділятися виконавчим 
комітетом Свидівської сільської ради соціальному  
захисту майнових, житлових прав дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та одиноких людей похи-
лого віку; оскільки, як зауважив, рішення виконко-
мів і сесій сільської ради не відображають реально-
го соціального стану в селі та ведеться недостатній 
контроль за їх виконанням. А відтак інформував про 
надання управлінням соцзахисту населення всякого 
роду допомог (у цифрах) особам пільгових категорій 
протягом поточного року. 

 Наприкінці засідання головуючий М.Сташків ви-
словив подяку всім, хто незволікаючи активно до-
лучився до ліквідації складних наслідків стихійного 
лиха – снігозаметів. За пропозицією члена колегії, 
депутата Тернопільської обласної ради Л.Білика 
оприлюднюємо їх поіменно: І.Заболотний (заступ-
ник голови РДА), Б.Гусак (начальник відділу з пи-
тань цивільного захисту населення РДА), В.Мельник 
(начальник філії «Чортківський автодор»), І.Винник 
(начальник Чортківського РЕМ), В.Закалов (ке-
рівник Чортківського РВ ГУМНСУ); В.Градовий 
(директор ПАП «Дзвін»), В.Вислоцький (ПСП 
«Ягільниця-В»), Є.Шкабар (ПАП«Паросток»), 
С.Данилишин («Обрій»), В.Заболотний («Берези-
на»), О.Фрич («Фортуна»), М.Зарівний (ПСП «За-
хід-Агро»), М.Горбаль (директор ПП«Агро-спектр»), 
Д.Слободян (директор сільського фермерського 
господарства «Кривчик»), В.Заліщук (ПАП «Нічла-
ва»), О.Маленький («Січ», «Полівці»), О.Войцишин 
(«Довіра»), П.Батрин (директор ТзОВ «Нива-Біла»), 
В.Батрин («Степ-М»), П.Чайка («Скородинський 
фільварок»). 

Тетяна ЛЯКУШ
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Ось такого симбіозу думок, що слу-
гують спільно виробленому консен-
сусу, доходимо в кабінеті виконав-
чого директора ПАП «Довіра» Олега 
Войцишина – молодого керівника-
аграрія із задатками, культивовани-
ми (без перебільшення буде мовле-
но) впродовж всього його віку. Бо це 
ж син покійного Івана Войцишина, 
котрого перший заступник голови 
райдержадміністрації Іван Заболот-
ний принагідно з вдячною пам`яттю 
іменує патріархом аграрного роду 
всієї Чортківщини й не тільки. Іван 
Адольфович поклав на сільську гос-
подарку понад три десятиліття свого 
життя. І все те, чим нині живе «До-
віра», – то його «дітище», вимріяне 
й виплекане, поставлене на відпо-
відний рівень, а нині дбайливо, лю-
бовно підхоплене та продовжуване 
сином Олегом.

Баланс 
успішності й проблемності

Наразі ПАП «Довіра» входить до 
когорти потужних господарств райо-
ну: адже банк землі сягає 6 тис. га в 
Чортківському, частково Заліщиць-
кому та Борщівському районах. «До-
віра» налічує 6800 пайовиків. 

На зачин розмови спливає начебто 
й банальне: яким для «довірівської» 
господарки виявився нинішній рік – 
успішним чи проблемним? Наш спів-
бесідник не квапиться з означенням, 
мовляв, не пора ще вдаватись до ви-
сновків. «Проблем завжди вистачає, 
– філософствує. – Якщо торік у лис-
топаді ми ще й не починали будувати 
елеватор, а нині він вже практично 
завершений, то чи не успішний? – 
додає. – В кінці господарського року 
підводитимемо підсумки. Бо була ж 
і стихія: загинув ріпак, ячмінь; цу-
крові буряки підмило. І посуха тра-
пилась – на коцюбинчицькій зоні 
півроку дощу не було…».

– Та поміж тим врожайність де-

яких культур «перескочила» серед-
ньорайонний показник – то вже 
коментар головного аграрія, Івана 
Заболотного. Іван Ярославович тут 
же акцентує: господарство працює не 
лише на свою модернізацію – по ку-
півлі техніки, приміром, чи по будів-
ництву, а й благодійно, на розвиток 
соціальної, духовної сфери в населе-
них пунктах, де орендує земельні паї 
селян. А таких під матірним крилом 
«Довіри» немало – аж 16.

Ще одна грань «Довіри», помітна 
не так на загал, як оком спеціаліс-
тів, котрі її продукують, освоюють 
та вдосконалюють. Якраз на пору 
наших відвідин ПАП там вже візи-
тували столичні гості – специ на-
сіннєвої галузі. «Співпрацюємо з 
науковцями, інститутами, маючи і 
для власних потреб, і щоб продавати 
іншим господарствам, – деталізував 
п. Войцишин. – Ще б довести ділові 
переговори до логічного завершення 
– урожай зібраний», – підсумував. 
«Це дає кращий результат рентабель-
ності, це резерв, що трохи підносить 
фінансовий стан господарства», – 
знову коментував І.Заболотний.

Суттєво, що «Довіра» вже кілька 
років поспіль обходиться власни-
ми обіговими коштами, не залазячи 
в боргову кредитну яму. Звідсіля – 
й джерела модернізації, приміром, 
отой, вже згадуваний О.Войцишиним 
елеватор потужністю 8 тис. тонн зер-
на на зберігання з очищенням. «Що 
мали зробити за дві черги, за одну 
зробили, – не без вдоволення кон-
статував виконавчий директор. – І 
вже плануємо наступну».

Символіка добробуту
Попри весь видимий та невидимий, 

однак знаний нами позитив «Дові-
ри» ми все ж передусім мали на меті 
угледіти в цьому господарстві тва-
ринницьку галузь, а конкретніше – 
птахівничу. Бо, хоча й тваринницьку 

галузь реалізовувати надто проблем-
но, на чому нам згодом наголошува-
тиме в. о. директора Наталія Бойчук, 
в «Довірі» в цьому плані ніколи не 
пасли задніх. І в часі цих відвідин 
головний аграрій району з довголіт-
нім стажем І.Заболотний знай при-
гадував, як на високопродуктивній  
молочно-товарній фермі в Старій 
Ягільниці утримувалось до тисяч (!) 
голів ВРХ. Нині ж приміщення вже 
реконструйовані і ще реконструйову-
ватимуться під пташники.

Ми й побували в одному з них, де 
наразі перебуває на відгодівлі 23600 
голів курчат-бройлерів. Придбаний 

молодняк добового віку завважки 36 
грамів упродовж шести діб «поваж-
чав» у більш ніж 2,5 раза – до 128 
грамів. Як розповів нам завідувач 
Староягільницького відділку з виро-
щування бройлерів Ігор Кардинал, 
курчат привозять з Луцька. Тут вони 
набирають вагу впродовж 42-х днів і 
вже завважки два з половиною кіло-
грама (до трьох) вирушають на забій 
та переробку до партнерів «Довіри». 
У пташниках (наразі функціонує два, 
другий вміщає ще 31 тисячу голів) 
всі процеси автоматизовані. Цілодо-
бово підтримується 
температура плюс 34 
градуси за Цельсієм. 
Автоматизовано по-
дається вода (у пер-
шому пташнику що-
доби її витрачається 
до однієї тонни, в 
другому, більш густо 
населеному, – пів-
тори тонни). До го-
дівничок подаються 
збалансовані сухі 
корми: стартерні, 
відтак – граверні, 
а потім – фінішні. 
«Це така мінераль-
на підгодівля, – по-
яснив нам Ігор Ро-
манович. – Основу складають соя, 
пшениця, кукурудза», – деталізував. 
Виявляється, все це збалансовується 
в поживний та потрібний для рос-
ту курчат корм на «довірівському» 
таки комбікормовому в Білобожни-
ці.  А обслуговують ось це 53-тисяч-
не бройлерське «сімейство» четверо 
працівників – три пташниці та слю-
сар. 

– Протягом року відбувається п`ять 
циклів відгодівлі, – зі знанням гос-
подаря, аналітично вдавався до ста-
тистики Іван Заболотний. – Отож, 
виробляється 260 тонн курятини на 

рік. Будівельні роботи здійснено вже 
і в третьому пташнику – залишилось 
завезти устаткування. Тож у трьох за-
галом утримуватиметься порядку 80 
тисяч голів птиці одноразового утри-
мання. 

І ще додав надзвичайно суттє-
ве: аналогів ось цьому, побаченому 
нами, немає в районі. А п. Кардинал 
додав, що в перспективі очікується 
ще й замкнутий цикл, тобто все – від 
інкубації яйця до забою птиці та її 
переробки. 

А згодом попередньо почуту нами 
інформацію конкретизувала згаду-
вана вже Наталія Бойчук. Зокрема 
таке: ще покійним Іваном Войциши-
ним запроваджено добрий почин до-
давати по одній живій курці на паї. І 
люди спрагло ждуть такого подарун-
ку. Не обділені ним й усі працюючі – 
з нагоди свята Миколая. То – немов 

маленька символіка добробуту. За-
галом же продукування птахівництва 
дуже вигідно для селян у плані куль-
тивації їх домашньої господарки. За 
словами Наталії Михайлівни, бувало 
й таке, що впродовж травня-червня 
аж половину посадкового матеріалу 
населення розкуповувало для своїх 
нужд. «А решту ми здавали, в осно-
вному на «Птахокомплекс «Губин» 
чи товариство «Білий берег» – одне 
слово, де вища ціна була», – розпо-
відає в. о. директора ПАП. 

– Скільки й пам`ятаю, тварин-

ницька галузь завжди як не дотацій-
на була, то лише на кілька відсотків 
рентабельна, – зазначає п. Наталія. 
– Та розвивати її треба – відчуваємо, 
відслідковуємо це за запитами наших 
селян…  

Воно й справді: бо це ж – «Дові-
ра», де все на довірі – взаємній, ва-
говитій, незрадливій – громадиться. 
Усюди б так!

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Найтонші грані «Довіри»
Тут хочеш-не хочеш, а таки не уникнути тавтології. Бо ПАП «Довіра», мабуть, тому й найменовано передусім 

задля первісного обґрунтування таких перспектив. «Довіра» виростала на власній довірі до тих, хто її творив і тво-
рить, а успіх базувався й базується на зворотній довірі до неї її ж пайовиків.
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Волонтерство

Цього разу хлопці їздили в зону АТО 
чотириосібним колективом. Троє загости-
ли до редакції, аби через газету поділи-
тися своїми почуваннями від поїздки. Це 
– Олег Кушнір, музикант, композитор, 
лідер гурту «Кайрос» (для котрого музика 
– стиль життя); працівник служби охоро-
ни Роман Когут та наш позаштатний фо-
токореспондент, професійний фотограф 
Микола Лановега, він мав скерування в 
це відрядження від «Голосу народу» як 
наш спецкор. Четвертим був заступник 
Заводського селищного голови Андрій 
Павлюк.

Одразу хочу поділитися прикрим одкро-
венням: дуже жаль, що ось ця газетна пу-
блікація не в силі вмістити всього спектру 
почувань, отриманих в підсумку тієї опо-
віді, – забракне місця. Мої співбесідники 
мовили надзвичайно чуттєво, проникливо 
й жагуче. 

Виявляється, «Bonum» співпрацює з ба-
гатьма організаціями – з тернопільськими, 
заліщицькими, козівськими волонтерами. 
Хмельничани теж долучаються: благодій-
ний фонд «За Вітчизну» та Автомайдан. 
Бо, як наголошує Олег Кушнір, біда за-
звичай об`єднує, стирає територіальні гра-
ниці. Й українська діаспора не зостається 
збоку. «Чим допомагаємо? – перепитує 
Роман Когут. – Харчами, медикаментами 
(це – наш побратим Анатолій Кноль за-
безпечує: до нього надходять від його дру-

зів, він нами передає по госпіталях, вій-
ськових підрозділах) і піснею», – означує. 
«Одяг довозимо, – то вже Олег. – Зброї 
не веземо!» – уточнює напівжартома.

Хлопці кажуть, остання поїздка ви-
явилась технічно начебто легшою за по-

передні, а ось морально – надто важкою. 
Побували в Соледарі, потому – в Лиси-
чанську, там навідали батальйон «Терно-
піль». Наступного дня загостили до Дому 
милосердя у м. Щастя, котре цілодобово 
обстрілюється бойовиками. Відтак на зво-
ротному шляху завезли медикаменти в 
госпіталь у місті Часів Яр – тамтешній на-
чальник родом з Донбасу, однак довголіт-
ньо працював у Львові, де теж очолював 
госпіталь. Розказував, показував: проблем 
вистачає, армія потребує допомоги. Бо ж 

впродовж десятків літ її розбазарювали. 
Хоча, як голосять волонтери, нині ситу-
ація значно стабільніша, ніж, приміром, 
2014-го року (до слова, волонтерський 
стаж Олега саме від 2014-го, роком менше 
в Романа, а Микола зовсім «свіженький», 

долучився цьогоріч). 
Після госпіталю приїхали до «добро-

батів» (ДУК «Правий сектор») в м. Но-
вогродівка, вивантажили доставлене, а ті 
кажуть: «Третю частину віддамо дитбу-
динку в Покровськ». Бо в привезеному 
було дуже багато смаколиків – печиво й 
цукерки в АТО збирали школи цілого ра-
йону, долучилася й Чортківська гімназія 
ім. М.Шашкевича. За два дні, з ініціати-
ви щонайперше директора Ягільницької 
ЗОШ Андрія Зайла, було зібрано 17 (!) 
ящиків різної допомоги. 

Власне там, в Новогродівці, один з 
командирів й порекомендував хлопцям 
відвезти допомогу ще й до Мар`їнки, на 
передову, – «нуль», якщо військовою 
мовою. Вже «пристріляним» оком чорт-
ківські хлопці змогли оцінити інтенсив-
ність тамтешніх обстрілів. Розповідають: 
«Буквально за 80 м від вулиці – мішки з 
піском, і це вже позиція. А за 250-300 м 
– позиція окупантів. Ми вивантажились в 
одній точці, поїхали на іншу. Нас сварили 
військові, щоб ми забрали машину з поля 
прямого огляду, бо міг влучити снайпер, 
бойовики могли вистрілити з підстволь-
ного гранатомета, з РПГ «(«муха» по-
народному)…».

Хлопці пристрасно, навперебій, опові-
дали, як воюють «добробати», не маючи 
жодного статусу, визнання як учасники 
АТО, – всього лиш за ідею. Про хлопчину 
в тапочках (так воює вже три місяці, не 
маючи форми) – йому вдарували берці. 
Про діда, якому під 80 літ, і він називає 
кулемет «своєю мамою». Про «кнопу» 
– 19-літню дівчинку-медсестру, для ко-
трої війна – ніякі не контракти, а про-
сто обов`язок. Про доньку командира того 
відділення, де побували, – він загинув, 
попередньо винісши з поля бою п`ятеро 
бійців. «Це для мене – еталон, показник, 

критерій», – притишено мовить Олег. І 
ще хлопці твердять в унісон, що війна на 
сході – це далеко не статистика…

Найсуттєвіше, що пережито в цій поїзд-
ці, – відвідання КЗ «Лисичанський центр 
соціально-психологічної реабілітації ді-
тей». Бо то справді – діти війни. Причо-
му, не сироти, ні, то  – діти, котрі мають 
батьків, однак ті про них забули в силу 
тих чи інших обставин. Кожна дитина (їх 
близько тридцяти) – окрема історія. Та 
вони задають зовсім дорослі запитання, 
навіяні війною. Й від цього стає мото-
рошно. Хоча – діти все ж є діти. Роман 
зі сміхом пригадує, що Олег з гітарою в 
руках виявився для них бонусом… Хлоп-
ці одразу й беззаперечно вирішили: вони 
неодмінно туди ще повернуться! «Ми вже 
склали програму, закликатимемо при-
єднуватись всіх небайдужих і поїдемо до 
Лисичанська в часі Різдвяних свят, – ді-
литься наміром Олег. – До того ж, не в 
один дитячий будинок». 

Хлопці хочуть привезти туди різдвяний 
вертеп, наші колядки – можливо, залу-
чивши не одну волонтерську групу. Вже 
навіть попередньо говорили з народною 
артисткою України Марічкою Бурмакою. 
Наразі заплановано навідати три дитбу-
динки – в Лисичанську, Покровську та 
Золотому, хоча число залежатиме від кіль-
кості зібраної допомоги. «Якщо вдасться, 
то втрапимо й до Станиці Луганської, і в 
дитбудинок «Пілігрим» під Маріуполем, – 
провадить далі Олег Кушнір. – Щоб по-
казати, що таке Різдво. Бо їм так бракує 
любові, ласки, уваги…».

Наші волонтери привезли із зони АТО 
два підписаних українськими бійцями 
(і з формувань ЗСУ – 44-ї, 57-ї бригад, 
батальйону «Тернопіль», «добробатами») 
знамена – синьо-жовте та червоно-чорне, 
повернули чортківській дітворі. Кажуть, 
на такий момент в гімназії їм показали 
дівчинку, котрій, на задрість подруг, пе-
редзвонив боєць-«атовець», подякував за 
надісланий на передову малюнок. То вже 
було радості!

Принагідно хлопці діляться ще одним 
сокровенним наміром: в січні поїхати в 
зону АТО, до Мар`їнки. Залишити осно-
вну волонтерську групу на одній з наших 
баз, а невеличким підрозділом податися 
суто з журналістською місією на «нуль», 
щоб відзняти добовий відеосюжет (до сло-
ва, ним, ще майбутнім, вже зацікавилося 
й ICTV, і 24-й канал, та й тернопільські 
редакції теж). «Якщо вдасться потрапити 
до Авдіївки, то буде й другий сюжет», – 
доповнює Роман. 

– Ми програли інформаційну війну на 
території Донбасу, – журно констатує 
Олег Кушнір. – Бунтує дух, коли їдемо 
по споконвічній українській землі і чуємо: 
«А вы слушаете луганское радио!» і далі 
– про «боевых товарищей», тобто сепара-
тистів… Сьогодні, – підсумовує, – треба 
максимально доносити туди нашу куль-
туру, мову, пісню. Як написано в Біблії? 
Добро завжди перемагає зло. Це – як роз-
печене вугіллля…».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Миколи ЛАНОВЕГИ

«Bonum» в проекції війни
Ось так латиною нарекли свій благодійний фонд ці хлопці-ентузіасти, волонтери. Нарекли – й помилилися: адже 

первинно слово вже означає «благо», «добро», через що виходить тавтологія (повтор). Хоча добро чи благо «в 
квадраті» – ще чуттєвіше. І все ж мені особисто більше імпонує поняття «дарування». Адже вони справді дарують 
тим, до кого їдуть-квапляться крізь ризик та небезпеку, насамперед часточку свого вартісного «я».

Неодноразово на шпальтах районки 
висвітлювалася інформація про актив-
ну діяльність наших волонтерів. Від-
радно, що волонтерство все більше й 
більше набирає, як-то сказати, пози-
тивних обертів, і це стає нормою на-
шого життя-буття.

У вересні цього року «Голос народу» 
сповіщав про те, що в рамках благо-
дійності на адресу Бучацької єпархії 
УКГЦ м. Чортків зі Швейцарії надій-
шла гуманітарна допомога (лікарняні 
ліжка, інвалідні візки, милиці, усякого 
роду меблі та медичні засоби першої 
допомоги, а ще – постільна білизна, 
одяг, взуття). Тож усе отримане розпо-
діляється за необхідністю в потребуючі 
цього заклади не лише Чортківщини. 
Вже кілька днів поспіль, і це – най-
важливіше (!), вантажні мікроавтобу-
си доправляють медичні реманенти 
у військові мобільні госпіталі: 66-й, 
61-й (це ті шпиталі, що функціонують 
на передовій лінії бойових дій на схо-
ді України, надаючи першу необхідну 
медичну допомогу пораненим воякам), 
а також – Львівський мобільний госпі-
таль та Дніпровську обласну клінічну 
лікарню ім. І.Мечникова. 

Окрім того, дев’ять багатофункціо-

нальних ліжок, призначених для важ-
кохворих, розприділено: три – у не-
врологічне відділення Чортківської 
ЦКРЛ, три – у хірургічне, одне – в ін-
фекційний відділ; два – надано «Дому 
милосердя» (до слова, деяка частина 
умеблювання приміщення благодійної 
організації – також гуманітарна до-
помога зі Швейцарії). Стерильні вату, 
бинти, ватно-марлеві пов’язки отримав 
районний центр первинної (медико-
санітарної) допомоги. Ці медичні засо-
би розподілені  на амбулаторії, ФАПи 
району та пункти швидкої допомоги; 
також певну частину медичного рема-
ненту отримають відділи райлікарні. 

Тож наші краяни, котрі за станом 
здоров’я проходять лікування на ден-
ному стаціонарі Чортківської ЦКРЛ, 
уже хоч на таких медичних засобах, 
виділених Бучацькою єпархією УГКЦ 
безкоштовно (!), матимуть змогу зеко-
номити власні кошти; адже всім відо-
мо, що лікування на сьогодні (не при-
веди, Господи) ох яке дороговартісне. 
Слід повідомити, що й у кожен кабінет 
педіатрії (поліклініки) роздано дитячі 
пелюшки на оглядові столики та ваги. 

До речі, за укладеною згодою – що-
місяця районний центр первинної ме-

дичної (медико-санітарної) допомоги 
звітуватиме щодо використання отри-
маної гуманітарної допомоги. 

Слід зазначити, всі клопоти (а вони 
– чималі!) щодо оформлення відповід-
них документів, організації отримання 
та розподілу гуманітарної допомоги 
першочергово взяв на себе чортківча-
нин – активіст-волонтер, людина над-
великої щирості та безмежного мило-
сердя Віталій Ціхоцький. І нехай дарує 
Віталій, котрий через власну надзви-
чайно скромну вдачу завжди намага-

ється залишатися непоміченим, та все 
ж він заслуговує на уклінну вдячність 
за безмежну свою доброчинність.  

Звичайно ж, тішимося благодійною 
підтримкою з-за кордону, та водночас 
охоплює неабияка прикрість, особливо 
після оприлюднення «нардепівських» 
декларацій про доходи і статки. Бодай 
би хоч якусь частку з тих доходів та й 
направили народні обранці на благо-
дійність українському народові… 

  Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Гуманітарна допомога

Доброчинність – без кордонів 2

Шановні волонтери!
5 грудня в більшості країн світу вшановують людей, небайдужих до проблем 

суспільства. У Міжнародний день волонтера слова подяки звучать на адресу 
тих, хто, не вимагаючи винагороди, допомагає вирішувати найгостріші про-
блеми сьогодення.

Нині для України це свято є, як ніколи, важливим і актуальним. Саме за-
вдяки волонтерам і їхній роботі сотні тисяч українців, які вимушені були по-
кинути свої домівки, забезпечені тим, без чого не обійтися в повсякденному 
житті. А українська армія отримала необхідне для захисту територіальної ці-
лісності і незалежності нашої держави. В умовах бойових дій, коли кожен ро-
зуміє ступінь відповідальності за майбутнє, кількість громадян, які не стоять 
осторонь, а всіляко допомагають країні, суттєво збільшилася. Тому це свято є 
святом кожного, хто готовий підтримати ближнього від щирого серця.

Вітаємо всіх членів волонтерських рухів та організацій, волонтерів з вашим 
святом! Бажаємо вам успіхів у всіх ваших починаннях, життєвих сил, будьте 
щасливі та наповнюйте щастям і добром життя інших людей!

Голова районної держадміністрації 
Михайло СТАШКІВ

Голова районної ради 
Віктор ШЕПЕТА



Приміщення осідку громади (доне-
давна – лише сільської ради, а відтепер, 
дуже слушно означене головою грома-
ди Романом Клапківим, – адмінбудин-
ком через «прописку» в найближчому 
часі там всіх необхідних служб і струк-
турних підрозділів) вигідно вивищу-
ється на пагорбі, що над роздоріжжям, 
в самісінькому «серці» Колиндян. І в 
цьому теж є певна символіка. Навіть в 
отих стрімкуючих догори сходах, у тім, 
що обіруч із адмінбудинком – витри-
мана в барвах золота й блавату Божа 

домівка, а ще – патріотичний та мемо-
ріальний комплекси. Отож, всі наміри 
освячені Господом і «замішані» на бла-
гих, справді високих в ідейній доско-
налості намірах. Символічним і навіть 
утверджуючим є й те, що той адмінбу-
динок нині інтенсивно оновлюється – 
як зовні, так і всередині.

– Працюємо зараз отут, по адмінбу-
динку, тому що, як створюватимуться 
необхідні підрозділи, десь їх треба роз-
селити, – з цього голова й розпочинає 
введення в тему. – Бо в громаді вже 
не декілька спеціалістів, як було в сіль-
ській раді, а цілий штат підбирається.

І наступним штрихом конкретизує: 
наразі створено фінансовий, а також 
відділ освіти. За новою редакцією Каб-
міну, Міністерства охорони здоров`я (із 
врахуванням їхніх рекомендацій, про-
позицій, а може, й прийняття відпо-
відного закону) планується утворення 
відділу охорони здоров`я. На майбутнє 
створюватимуться власний територі-
альний центр із догляду за самотніми 
людьми похилого віку, управління со-
ціального захисту, ЦНАП. Звісно, це 
сприятиме наближенню необхідних 
потреб до людей (адже громада в своїй 
сутності реалізуватиме й таку мету). 

Та будь-які потреби, що й цілком 
закономірно, неодмінно впирають-
ся в фінансові можливості. Пріоритет 
об`єднаних територіальних громад, 
продиктований часом, у чомусь їх «об-
ласкує», в чомусь ставить в гострий 
кут. Бо, за словами Романа Петровича, 

держава виділяє певне фінансування, 
так би мовити, підйомне, аби зіп`ятись 
на ноги, взяти старт. А далі – думай, 
зважуй, працюй! Звісно, легше гро-
маді, котра має потужне виробництво 
чи автозаправки, торговельні центри 
тощо. До прикладу наш співрозмовник 
наводить громади Тернопільщини, ко-
трі мають й по сім (!) АЗС, приватних 
підприємців з ухилом торгівлею ім-
портними авто, через що накопичують 
в місцевому бюджеті немалі кошти. У 

Колиндянах цього немає. Однак рік 
функціонування громади не минув на-
марно. Практично в усіх шести селах, 
що громадяться під її «крилом», поміт-
ні якісь напрацювання. 

– Раніше ми зробили чотири потуж-
них проекти – вони мали реалізуватися 
за рахунок коштів Фонду регіонально-
го розвитку, – деталізує голова. – На 
жаль, на рівні держави цієї програми 
не було, тому вирішили не обділити 
жодне село і повсюди щось зробити.  

Виявляється, вуличне освітлення 
освоєно на 90 відсотків практично по 
всіх селах. У Колиндянах, окрім ре-
монту-оновлення адмінбудинку, на-
ступного року очікується ремонт амбу-
латорії ЗПСМ. У Давидківцях, доволі 
потужному, великому селі, перекрито 
крівлю приміщення дитячого садка (на 
знімку внизу), котрий поки що функ-
ціонує сезонно, проте є намір «запус-
тити» його на круглорічний цикл. Тож 
там оновлюватимуться двері-вікна, 
прилегла територія. Не обійдено й ма-
леньку Тарнавку – теж перекривається 
дах дитсадка із заміною вікон-дверей, а 
ще – медпункт, освітлено вулиці. До-
волі цікава новація в Чорнокінецькій 
Волі: тамтешній медпункт справді діс-
тає друге життя, в чому ми мали змо-
гу згодом переконатись очевидячки. 
Старе, проте ще добротне приміщення 
опоряджується засобом євроремонт-
них робіт: гіпсуванням стін, підвісни-
ми стелями, ламінованими підлогами 
(знімок справа)… Звісно ж, заміною ві-
кон-дверей на нові, енергозберігаючі. 

Дитсадок у Великих Чорнокінцях цьо-
горіч вже дістав «порцію» оновлення 
(чому посприяв місцевий аграрій – ди-
ректор ПАП «Обрій» Степан Данили-
шин), проте то не межа: нині садок під 
плівкою, бо от-от очікується новень-
ке накриття (на знімку вгорі зліва). І в 
Малих Чорнокінцях бригада майстрів 
не сидить, склавши руки, – триває пе-
рекриття приміщення сільської ради 
(знімок вгорі справа), котре «переросте» 
в статус адмінбудинку, адже там «осе-

ляться» і медпункт, і бібліотека, й по-
штове відділення. «Маємо на меті згур-
тувати в одному будинку всі соціальні 
заклади такого гарного села», – озна-
чує намір Роман Клапків.

Мабуть, знайдуться скептики, мов-
ляв, чому ж такі роботи ведуться нині, 
в сезон передзим`я? Й на це запитання 
наш співрозмовник відповів обґрун-
товано: власне тепер дісталися довго-
очікуваного державного фінансування. 
Тож кошти треба освоїти не відклада-
ючи. У реалізації тих потреб – й вагома 
частка власних коштів. Є й залучені – 
від тих же спонсорів, приміром. Поміж 
них – і директор ПАП «Нічлава» Воло-
димир Заліщук, й ряд інших приватних 
підприємців. 

– Свої кошти ми теж залучаємо, – 
мовить п. Роман, – тепер маємо на 
меті купити шкільний автобус, вже по-
дали на тендер. 

Згодом, у плині бесіди, він означить 
й інші подання – на трактор, причеп, 
снігоприбиральну техніку (на що вже 
надійшло погодження з Міністерства 
регіонального розвитку). То – атрибу-
ти майбутнього комунального підпри-
ємства, і таке є в планах Колиндян-
ської громади. Передбачається також 
централізований вивіз сміття по кож-
ному із сіл. 

Цікавимось, чи планується щось із 
благоустрою, ремонту доріг. Роман 
Петрович погоджується: справді, ця 

проблема – надзвичайно болюча. Ка-
пітальний ремонт їх, на що держава не-
виправдано націлює громади, на жаль, 
цілком не підйомний, надто затратний. 
А от поточні ремонти можна й треба 
робити: «Десь просто підсипати, десь 
дати щебеневе, частково – асфальтне 
покриття», – конкретизує голова. 

– Наступного року плануємо допо-
могти селянам із водою, – означує ще 
один вагомий намір. – Оновлюватиме-
мо існуючі свердловини – десь треба їх 
промити, десь – реставрувати. Бо люди 
з цим до нас звертаються. Долучив-
ся до вирішення такого проблемного 
питання й народний депутат України 
Олег Барна, пообіцяв допомогу на рів-
ні держави. Тому вивчатимемо ситуа-
цію по кожному селу, щоб розробляти 
конкретні проекти.

А ще ми поцікавились (не могли цьо-
го не зробити!), як почувається Роман 
Клапків у статусі «батька» для селян 
всіх шести згрупованих громадою сіл. 
Адже це – майже 5 тисяч осіб! Звісно, 
далося взнаки те, що він упродовж двох 
каденцій був сільським головою у Чор-
нокінецькій Волі. Та й навіть до того, 
працюючи на інших роботах, доскона-
ло знає весь цей кущ. Тобто в перева-
жаючій більшості для них не новачок. 
А людський фактор у роботі (та що там 
– без перебільшення способі життя го-
лови громади) важить надто багато. До-
бре, коли спільниками й однодумцями 
його є виконувачі обов`язків старост 
на місцях – адже вони теж на грані 
стику з найнагальнішими людськими 
потребами та емоціями, хоча й з мен-
шими повноваженнями. Роман Петро-
вич принагідно й «спроектував» власне 
бачення на очікувані вибори старост: 
якщо на рівні держави не встановиться 
конкретна дата, тоді на рівні громади 
вироблятиметься напрацювання з тим; 
люди обрали тих, кого хочуть бачити в 
складі найближчого до себе самовряд-
ного органу. 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Час місцевий

На чім громадиться громада?
Слово «громадити» або ж «громадитись» має кілька різновидів етимології: в розумінні «збирати», «помножувати», «нагромаджувати» – це по-перше. А по-

друге – «вивищуватись», «діставатися чільного місця». Після відвідин напередодні Дня місцевого самоврядування Колиндянської об`єднаної територіальної 
громади нам чомусь видалось за доречне вжити саме це означення до тамтешнього набутку впродовж першого року її функціонування. 

7 грудня – День місцевого самоврядування 
Шановні працівники органів місцевого самоврядування, депутати рад усіх 

рівнів! Щиро вітаємо вас зі святом!
День місцевого самоврядування – свято тих, хто працює в органах місцевої 

влади, депутатів і всіх громадян, виборців, які вболівають за проблеми Чортків-
щини, дбають про розквіт і зростання району. Його відзначення свідчить про 
зростаючу роль територіальних громад і демонструє політичну волю керівни-
цтва країни до вдосконалення владної системи. Адже лише співпраця з радами 
усіх рівнів, гармонійне поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів за-
безпечать повноцінний та ефективний розвиток громад. 

Сьогодні на органи місцевого самоврядування покладено велику відповідаль-
ність за соціально-економічний розвиток територій та благополуччя їх жителів. 
Тому від професіоналізму, досвіду і компетентності, самовідданої праці, напо-
легливості й відповідальності працівників органів місцевого самоврядування 
залежить добробут людей. Проте ми усі усвідомлюємо, що реальне самовряду-
вання ґрунтується не на красивих словах і обіцянках, а на міцному фундаменті 
справ і вчинків. Отож, у цей святковий день бажаємо вам творчої наснаги, 
плідної роботи й успіхів у подальшій діяльності на благо українського народу. 
Нехай і надалі наші спільні зусилля спрямовуються на розквіт і благополуччя 
Чортківщини!

Голова районної держадміністрації 
Михайло СТАШКІВ

Голова районної ради 
Віктор ШЕПЕТА



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 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.000 Вiчне 
09.15 Т/с «Травма» 
10.45 Д/с «Смачнi 
подорожi» 
11.50 Слiдство. Iнфо 
12.20 Український корт 
13.20 Казки Лiрника Сашка 
13.30 М/с «Мандрiвники 
в часi» 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Фольк-music 
16.00 Твiй дiм-2 
16.30 Д/с «Вiзит до Кореї» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.25 Мовами свiту. 
Мистецький пульс Америки 
17.55 Книга.ua 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Обличчя вiйни 
19.30 Про головне 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Вересень 
21.30, 05.35 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
23.00 Золотий гусак 
23.40 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» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Мольфар» 
15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Уламки щастя -2» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Село на 
мiльйон» 
22.00 «Грошi» 
23.35 Т/с 
«Теорiя брехнi - 2» 
01.25 Мелодрама 
«Нiчний гiсть» 

ІНТЕР
06.10, 13.15, 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, 12.25 Т/с «Нехай 
говорять» 16+ 
14.00 «Речдок» 
15.20 «Чекай на мене» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Мереживо
долi» 16+ 
22.50 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» 16+ 
01.45 Х/ф «Людина 
народилась» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
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 «Розстрiляне мiсто» 
18.50 «Вони прославили 
наш край» 
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, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
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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 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.15 Т/с «Травма» 
09.55 Нашi грошi 
10.30, 19.30 Про головне 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.20 Казки Лiрника Сашка 
13.30 Хто в домi господар? 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Свiтло 
15.20 Мистецькi iсторiї 
15.50 Д/с «Блюз. Мартiн 
Скорсезе представляє» 
17.40 Д/ф «УКРАЯ» 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
20.00 Корупцiя 
в законi (вип.1) 
20.30 Слiдство. Iнфо 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.40 Мегалот 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 
23.40 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» 
10.50 «Мiняю жiнку - 6» 
12.20 «Мiняю жiнку - 7» 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Мольфар» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Уламки щастя -2» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Село на 
мiльйон» 
22.00 «Повернiть менi 
красу-2» 
23.35 Т/с 
«Теорiя брехнi - 2» 

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» 16+ 
14.00 «Речдок» 
14.40 «Судовi справи» 
16.45 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.40 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» 16+ 
01.40 Х/ф «Життя як цирк» 
16+ 

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» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.20 «Українськi голови в 
Баварiї» 
18.30 «Композитор Богдан 
Янiвський» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
21.55 Телезамальовка 
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 Програма «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Смаки культур» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.35 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Iсторiя 
Марти Стюарт» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
22.40 Х/ф «Селестiна» +16 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 16.40 Т/с «Ангели 
вiйни» 16+ 
11.55, 13.20 Х/ф «Васабi» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с 
«Пацики» 16+ 
22.20 Х/ф «Миротворець» 
16+ 
00.55 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 
02.30 Т/с «Спiраль» 16+ 
04.20 Студiя 
Вашингтон 
04.25 Факти 
04.45 Провокатор 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40 «Все буде смачно!» 
10.35, 18.30 «За живе!» 
11.55 «МайстерШеф. 
Дiти» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 
«МайстерШеф - 6» 
23.15 «Давай поговоримо 
про секс-2» 
01.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 01.30 Зона ночi 
04.10 Х/ф 
«Робосапiен: 
Перезавантаження» 16+ 
05.55, 18.00 Абзац 
06.50, 08.05 Kids Time 
06.52 М/с «Iсторiї Тома 
i Джеррi» 
08.10 Т/с «Щасливi 
разом» 
10.05 Т/с «Спецзагiн 
Кобра» 16+ 
13.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
19.00, 21.55 Вар’яти 
20.55 Київ вдень та вночi 
01.25 Служба розшуку 
дiтей 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 13.20, 15.30, 05.10 
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 Зоряний 
шлях 
11.20, 04.20 Реальна 
мiстика 
16.00 Х/ф «Забудь мене, 
мамо» 
18.00 Т/с «Спiвачка й 
доля» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Людський 
фактор» 
23.00 Подiї дня 
01.15 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
07.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 11.05 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Дембель» 
10.00 Д/п 
«Суперкатастрофи» 
10.40 Д/п 
«Шалений свiт спорту» 
12.05 «Вiдеобiмба» 
15.00 Т/с «Загублений 
свiт» 
16.40, 22.00 Х/ф 
«Лiквiдатор» 16+ 
19.20 «Люстратор 7,62» 
20.00 Х/ф «Хiмiк» 16+ 
23.55 Х/ф «Подвiйна гра» 
16+ 
01.45 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 01.30, 05.10 
Новини 
06.10, 06.45, 08.10 Спорт 
06.15, 08.15 Ера бiзнесу 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.25, 08.25, 13.15, 16.25, 
22.55, 23.35, 00.15 Погода 
06.30, 07.05, 08.30 
Смакота 
07.15 Ранок 
08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.15 Т/с «Травма» 
09.55 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
10.30, 19.30 Про головне 
11.00 Чоловiчий клуб 
11.35 Розсекречена iсторiя 
12.30 Слiдство. Iнфо 
13.20 Казки Лiрника Сашка 
13.30 Як це? 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Надвечiр’я. Долi 
15.50 Спогади 
16.35 Д/с 
«Латиноамериканська 
музика» 
17.40 Д/ф «УКРАЯ» 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 
20.00 Корупцiя в законi 
(вип. 2) 
20.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 
23.40 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» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 7» 
14.10 «Слiпа» 
14.45, 02.45 «Мольфар» 
15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Уламки 
щастя -2» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Село на 
мiльйон» 
22.00 «Свiт навиворiт - 8» 
23.00 «Право на владу 
2016» 
00.45 Х/ф «Чоловiки у 
великому мiстi» 

ІНТЕР
05.30, 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» 16+ 
14.00 «Речдок» 
14.40 «Судовi справи» 
16.45 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» 16+ 
01.45 Х/ф «Мiй молодший 
брат» 

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» 
11.55 Телезамальовка 
14.30 «Надiя є» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.30 «ПрофStyle» 
15.50 «Українськi голови в 
Баварiї» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Акценти тижня» 
18.30 «Композитор Богдан 
Янiвський» 
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 Програма «Формула 
здоров’я» 

07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма «Справжня 
цiна» 
09.45 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Моя 
мама - шпигунка» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Смаки 
культур» 
17.30 Програма «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.30 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Мiранда з 
кригою» +16 

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.50 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Х/ф 
«Боги Єгипту» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Х/ф «Iндiана Джонс i 
останнiй хрестовий похiд» 
16.15 Х/ф «Iндiана Джонс i 
королiвство кришталевого 
черепа» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «Пацики» 16+ 
22.15 Свобода слова 
00.15 Х/ф «Стражi 
порядку» 16+ 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40 «Все буде смачно!» 
10.35, 18.30 «За живе!» 
11.50 Х/ф 
«Домоправитель» 
13.40 «Битва 
екстрасенсiв-16» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «Хата на тата» 
01.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.10, 18.00 Абзац 
06.05, 07.20 Kids Time 
06.07 М/с «Губка Боб» 
07.25 Х/ф «Тi, що зупинили 
час» 
09.15 Х/ф «Робосапiен: 
Перезавантаження» 
11.00 Х/ф «Сигнал» 16+ 
13.00 Х/ф «Робот Чаппi» 
16+ 
15.20 Х/ф «Реальна 
сталь» 16+ 
19.00 Ревiзор 
22.10 Страстi за ревiзором 
01.00 Х/ф «Пряма та явна 
загроза» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
11.00 Реальна мiстика 
12.00 Х/ф «Солдат 
Iван Бровкiн» 
13.50, 15.30 Т/с «Горобини 
грона червонi» 
18.00 Т/с «Спiвачка 
й доля» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Х/ф «Забудь мене, 
мамо» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «Форсаж 5» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
07.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.30 «Дембель» 
08.25, 19.00 «ДжеДАI» 
08.45 «Top Gear» 
10.45 «Богатирi» 
11.45 Д/п «Помста природи 3» 
14.30 «Українськi сенсацiї» 
15.30 «Люстратор 7,62» 
16.30 «Люстратор. 
Спецпроект» 
17.30 «Секретнi 
матерiали» 
18.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.00 Х/ф «Ронiн» 
22.15 Х/ф «Поцiлунок 
дракона» 18+ 
00.10 Х/ф «Льодовi 
дрижаки» 16+ 
01.55 Х/ф «Вишневi ночi»

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00, 01.30 Новини 
06.10, 06.45, 08.10 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 07.05, 08.30 
Смакота 
07.15 Ранок 
08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00, 05.50 Вiчне 
09.15 Т/с «Травма» 
09.55 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.35 Д/ф «Я - док» 
11.25 Вiйна i мир 
12.05 Вiкно в Америку 
12.30 Вересень 
13.20 Казки Лiрника Сашка 
13.30 М/с «Мандрiвники 
в часi» 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Подорожнi 
15.35 Борхес. «Поява 
народiв на картi Європи» 
16.00 Театральнi сезони 
16.35 Д/с «Блюз. Мартiн 
Скорсезе представляє» 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 
19.30 Про головне 
20.00 Утеодин 
з Майклом Щуром 
20.30 Нашi грошi 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 
23.40 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» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Мольфар» 
15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Уламки щастя -2»  
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Село на 
мiльйон» 
22.00 «Новий iнспектор 
Фреймут. Мiста» 
23.35 Т/с «Теорiя брехнi 
- 2» 
01.20 Х/ф «В пошуках 
Ерiка» 

ІНТЕР
05.40, 11.10, 12.25, 
05.30 «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» 16+ 
14.00 «Речдок» 
14.40 «Судовi справи» 
16.45 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.30 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Двадцять рокiв 
без кохання» 16+ 
01.35 Х/ф «А життя 
продовжується» 16+ 

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» 
14.30 «Розстрiляне мiсто» 
15.15 «Вони прославили 
наш край» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «7 природних чудес 
України» 
17.30 «Лицарi небесної 
варти» 
18.20 «Музей гетьманства» 
18.30 «Композитор Богдан 
Янiвський» 
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» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Сiльський 

календар» 
08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп 
подiй 
08.30 Програма «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Смаки культур» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Твiй дiм» 
12.40 Програма «Про кiно» 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Детективи» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Євромакс 
21.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Спокута» +16 

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Т/с «Кримiнолог» 16+ 
11.45, 13.20 Х/ф «Стражi 
порядку» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с 
«Вiддiл 44» 16+ 
16.40 Т/с 
«Ангели вiйни» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Пацики» 16+ 
22.20 Х/ф «Васабi» 
00.10 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 
01.55 Т/с «Спiраль» 16+ 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Все буде смачно!» 
11.00, 18.30 «За живе!» 
12.20 «МайстерШеф.Дiти» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «МайстерШеф 
- 6» 
23.35 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
01.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 18.05 Абзац 
07.05, 08.20 Kids Time 
07.07 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
08.22 Т/с «Щасливi разом» 
10.20 Т/с «Спецзагiн 
Кобра» 16+ 
13.10 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
19.05 Аферисти в мережах 
- 2 
21.05 Київ вдень та вночi 
22.10 Зiрки пiд гiпнозом 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 13.20, 15.30, 05.10 
Агенти справедливостi 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.50 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний 
шлях 
11.20 Реальна мiстика 
16.00 Х/ф 
«Я буду поруч» 
18.00 Т/с «Спiвачка 
й доля» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.30 Футбол. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА «Динамо» 
- «Бешикташ» 
23.50 Подiї дня 
00.10 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
07.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 11.25 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Хоробрi серця» 
12.25 «Вiдеобiмба» 
14.50, 01.35 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.40 Х/ф «Льодовi 
дрижаки» 16+ 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00 Х/ф «13-й район» 
16+ 
21.45 Х/ф «Вiдплата» 16+ 
23.30 Х/ф «Унiверсальний 
солдат - 4» 18+ 
02.20 Х/ф 
«Двiйник» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 12.15, 
18.40, 21.00, 01.30, 05.10 
Новини 
06.35 Ера будiвництва 
07.15 Ранок 
09.00, 05.50 Вiчне 
09.15 Т/с «Травма» 
10.00 Д/ф «Живi й 
нескоренi» 
10.10 Д/ф «Сектор М» 
10.30, 19.30 Про головне 
11.20 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
II етап. Спринт 10 км (чол.) 
14.10 Вiра. Надiя. Любов 
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
II етап. Спринт 7,5 км (жiн.) 
16.40 Д/с 
«Латиноамериканська 
музика» 
17.40 Д/ф «УКРАЯ» 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 
19.20 Обличчя вiйни 
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 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 
23.40 На слуху 

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» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 7» 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Мольфар» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами 
- 6» 
17.15 Т/с «Уламки щастя -2» 
20.15 «Вечiрнiй Київ 2016» 
22.10 Х/ф «Ржевський 
проти Наполеона» 
23.50 Х/ф «Любов з 
акцентом» 
01.50 «Квартал i його 
команда» 

ІНТЕР
05.35, 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» 
(16+) 
14.00 «Речдок» 
14.40 «Судовi справи» 
16.45 «Сiмейний суд» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 00.55 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.00 Х/ф «Дитина на 
листопад» 

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» 
14.45, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Актуальне 
iнтерв’ю» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.20 «Телевiзор» 
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» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
«Слiдства. Iнфо» 

08.10 Д.ф. «Українськi 
голови в Баварiї» 
08.30 Програма «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Смаки культур» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 Програма 
«Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Разом» 
17.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Сiльський 
календар» 
20.40 Програма «Про кiно» 
22.35 Х/ф «Оператор» +16 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 16.35 Т/с «Паршивi 
вiвцi» 16+ 
12.00, 13.20 Х/ф 
«Чорний дощ» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.00, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.55 «Що? Де? Коли?» 

СТБ
06.05 «Зiркове життя» 
07.55 Х/ф «Молода 
дружина» 
09.55 Х/ф «Я не 
повернусь» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30, 00.30 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.45 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.40, 18.00 Абзац 
06.35, 07.50 Kids Time 
06.37 М/с «Губка Боб» 
06.55 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
07.52 М/ф «Переполох у 
джунглях» 
09.30 Половинки - 2 
11.05, 20.45 Київ вдень 
та вночi 
15.20 Супермодель 
по-українськи-3 
19.00 Заробiтчани 
21.50 Половинки-2 
23.25 Зiрки пiд гiпнозом 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.50 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 04.30 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Т/с «Людський 
фактор» 
18.00 Т/с «Спiвачка 
й доля» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Х/ф «Бестселер 
через кохання» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 

2+2
07.35, 11.05 «Облом.UA.» 
08.10 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Дембель» 
10.00, 00.30 Д/п 
«Суперкатастрофи» 
10.40, 01.10 Д/п «Шалений 
свiт спорту» 
12.10 «Вiдеобiмба» 
14.55 Т/с «Загублений свiт» 
16.45 Х/ф «Динамiт» 16+ 
18.50 18 тур ЧУ з футболу 
«Днiпро» - «Олiмпiк» 
21.00 Х/ф «Мега-акула 
проти Меха-акули» 16+
22.45 Х/ф «Нiндзя» 
Черв.круг 
02.05 Х/ф 
«Чорна долина» 

УТ-1 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.15 Смакота 
09.00 М/с «Мандрiвники 
в часi» 
09.45 Як це? 
10.10 Хто в домi господар? 
10.30 Хочу бути 
10.50 Школа Мерi Поппiнс 
11.40 Чарiвна Скрипка 
Iгоря Поклада 
12.40 Бiатлон. Кубок 
свiту. II етап. Гонка 
переслiдування 12,5 км 
(чол.) 
13.30 5 баксiв.net 
14.55 Обличчя вiйни 
15.10 Книга.ua 
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
II етап. Спринт 10 км (жiн.) 
16.30 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
17.50 Чоловiчий клуб 
18.40 Д/ф «Українська 
Рапсодiя» 
19.20 Д/ф «Одеська 
трагедiя: кривавий слiд 
«Русской весны» 
20.30 Баклани на Балкани 
21.00 Новини 
21.30 Спорт. Тиждень 
21.55 Розсекречена iсторiя 
22.45 Мегалот 
23.00 Свiт on line 
23.20 Вперед на Олiмп 
23.40 Золотий гусак 

1+1
06.45 «Повернiть менi 
красу 2» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 19.30 ТСН
11.00, 23.10 «Свiтське 
життя» 
12.00 Х/ф «Ржевський 
проти Наполеона» 
13.40 «Голос. Дiти-3» 
16.40 «Вечiрнiй Квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка- 
2016» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Лiга смiху» 
00.10 «Вечiрнiй Київ-2016» 

ІНТЕР
06.25, 20.00 «Подробицi» 
07.15, 02.40 Х/ф «Висота» 
09.10 Д/п «Микола 
Рибнiков. Зима на Зарiчнiй 
вулицi» 
10.00 Х/ф «Дiвчина без 
адреси» 
11.50 Х/ф «Дiвчата» 
13.50 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина»» 
15.45 Х/ф «Її серце» 
17.40, 20.30 Т/с «Терор 
любов’ю» 
22.30 «Добрий вечiр на 
Iнтерi» 
23.15 «Навколо М» 
00.15 Х/ф «Лок» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.30 «Удосвiта» 
15.00 «Arte, viva!» 
15.30 «Живi сторiнки» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Назбиране» 
17.35 «Казки запорозькi вiд 
Санька Сита» 
18.00 «Театральнi сезони» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
06.15, 11.00 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Разом» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 Програма 
«Слiдства. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 

11.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф 
«Загублений у Сибiру» +16 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Маленькi чоловiки» 
16.30 Дiм книги 
17.00, 03.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 У фокусi Європа 
20.10 Концерт 
пам’ятi 
Назарiя Яремчука 
22.40 Х/ф «Дика вечiрка» +16 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.35 Громадянська 
оборона 
09.35 Антизомбi 
10.30, 13.00 Т/с «Пацики» 
16+ 
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна» 16+ 
16.10 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-2» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-4. Протокол 
Фантом» 16+ 
22.45 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-3» 16+ 
01.05 Х/ф «Придурки» 16+ 

СТБ
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 21.25 Т/с «Коли ми 
вдома» 
12.40 «Зваженi та щасливi 
- 6» 
15.55 «Хата на тата» 
19.00 «Х-Фактор - 7» 
22.25 «Х-Фактор - 7. 
Пiдсумки голосування» 
23.30 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Ревiзор 
11.15 Страстi за ревiзором 
14.00 Зiрки пiд гiпнозом 
16.00 Х/ф «Сахара» 
18.20 Х/ф «Армагедон» 
16+ 
21.00 Х/ф «2012» 16+ 
00.05 Х/ф «Афтершок» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
10.00 Кулiнарна 
Академiя Олексiя 
Суханова 
11.00 Х/ф «Любов iз 
пробiрки» 
13.10, 15.20 Т/с «Я - 
ангiна» 
16.50, 19.40 Т/с «Ангел 
у серцi» 
22.00 Т/с «Багаття на 
снiгу» 
 

2+2
06.00 Мультфiльми 
07.00 «Маски-шоу» 
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.35 «Облом.UA» 
08.55 «Вайпаут» 
10.45 «Богатирi» 
11.45 «Top Gear» 
13.50 18 тур ЧУ з футболу 
«Волинь» - «Ворскла» 
16.00 Х/ф «Шанхайський 
полудень» 
18.05 Х/ф «У пошуках 
скарбiв нiбелунгiв» 16+ 
20.25 Х/ф «Бандитки» 
22.15 Бiй за звання 
офiцiйного претендента 
на титул чемпiона 
свiту у надважкiй вазi за 
версiєю WBC 
Дерек Чисора-Дiллiан 
Вайт; Бiй за титул чемпiона 
свiту в суперважкiй вазi 
за версiєю IBF 
Ентонi Джошуа - Ерiк 
Молiна 
02.00 Х/ф 
«Чотири листи фанери» 

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.35 На слуху 
07.05, 23.20 Тепло. Ua 
07.20, 23.40 Золотий гусак 
08.15 Смакота 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 Спорт. Тиждень 
09.30 Баклани на Балкани 
10.00 Театральнi сезони 
10.30 Мистецькi iсторiї 
10.40 Спогади 
11.30 Гра долi 
12.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
II етап. Естафета 4х7,5 км 
(чол.) 
13.45 Фольк-music 
14.55 Твiй дiм-2 
15.10 Обличчя вiйни 
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
II етап. Естафета 4х6 км 
(жiн.) 
16.55 Борхес. «Як 
росiйський генштаб 
«вигадав» Україну» 
17.30 Т/с «Епоха честi» 
21.00 Новини 
21.30 Перша шпальта 
22.00 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.30 Класики свiтової 
лiтератури 
23.00 Свiт on line 

1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-
забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
09.50 «Грошi» 
11.00 «Свiт навиворiт - 8» 
12.00 «Новий iнспектор 
Фреймут. Мiста» 
13.35 «Українськi сенсацiї» 
14.35 Т/с «Село на 
мiльйон» 
18.30 Х/ф «Недотурканi» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Папараццi» 
01.00 «Аргумент кiно» 

ІНТЕР
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 «Добрий вечiр на 
Iнтерi» 
13.00 Т/с «Терор любов’ю» 
Заключна 
17.00, 21.30 Т/с 
«Розумниця, красуня» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.35 Х/ф «Її серце» 
00.30 Х/ф «Iгри дорослих 
дiвчат» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.50, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.15 «Театральнi сезони» 
14.30 «Поклик таланту» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Абетка здоров’я» 
17.30 Муз.програма 
18.00 «Як це?» 
18.35 «Майстер скляних 
таємниць» 
18.50 «Тиждень. 
Крок за кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
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 «Разом» 
07.30 Програма «Про кiно» 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 

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

ICTV
08.30 Краще не повторюй 
08.55 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна» 16+ 
11.00, 13.00 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-2» 16+ 
12.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-3» 16+ 
16.05 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-4. Протокол 
Фантом» 16+ 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-5. Нацiя 
вигнанців» 16+ 
23.00 Х/ф «Еволюцiя» 16+ 

СТБ
06.55 «Все буде добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на 
Майданi» 
10.50 Т/с «Коли ми вдома» 
13.20 «МайстерШеф - 6» 
19.00 «Битва екстрасенсiв- 
16» 
21.15 «Один за всiх» 
22.30 «Х-Фактор - 7» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.40, 06.55 Kids Time 
05.42 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
06.57 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
10.35 Х/ф «Сахара» 
12.55 Х/ф «Армагедон» 
16+ 
15.50 Х/ф «2012» 16+ 
18.55 Х/ф «Некерований» 
20.50 Х/ф «Захоплення 
пiдземки 123» 16+ 
23.00 Х/ф «Святий» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Подiї 
07.30 Зоряний шлях 
09.00 Х/ф «Iван Бровкiн 
на цiлинi» 
11.00 Т/с «Ангел у серцi» 
15.15 Х/ф «Бестселер 
по любовi» 
17.15, 20.00 Т/с 
«Пограбування по-
жiночому» 
19.00 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
22.10 Т/с «Я - ангiна» 

2+2
08.35 «Облом.UA» 
09.00 Бушидо 
10.35, 16.00 «Роби бiзнес» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
13.50 18 тур ЧУ з футболу 
«Карпати» - «Зiрка» 
16.25 Х/ф «Льодовиковий 
перiод» 16+ 
18.05 Х/ф «Невловимi» 16+
19.55 Х/ф «Списаний» 16+ 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 Х/ф «Фабрика 
футбольних хулiганiв» 
Черв.круг 
01.05 Х/ф «Мега-акула 
проти Меха-акули» 16+ 
02.50 Х/ф «Лiсова пiсня» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Працювати вам буде лег-

ко і цікаво, якщо ви – у ко-
лективі з активними людь-
ми, то і домогтися успіху 
досить просто. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Спробуйте не піддавати-

ся на спокуси і провокації. 
Краще заздалегідь наміти-
ти лінію поведінки і дотри-
муватися її. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ви можете придумати 

щось незвичайне або поча-
ти реалізовувати перспек-
тивний проект. Але й собі 
приділіть більше часу, ба-
жано знизити навантаження 
на роботі.

 РАК (22.06-23.07)
Не потрібно будувати по-

вітряні замки. Дивитися на 
життя варто максимально 

прагматично. Ви проведете 
досить багато часу у вибра-
ному колі, але повинні про-
явити свої кращі якості. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Варто проявити трохи тер-

піння, щоб здійснити свій за-
дум. Щоправда, для цього зна-
добиться ще удача. 

ДІВА (24.08-23.09)
Вдалий час, щоби спо-

кійно обміркувати стан, у 

якому ви зараз опинилися, і 
знайти правильне рішення. На-
прикінці тижня вам доведеться 
активно працювати або вирі-
шувати побутові питання. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Не переступіть межу, інак-

ше ваш авторитет може по-
хитнутися. Не піддавайтеся на 
провокації колег, тому що вас 
захочуть використати у своїх 
цілях.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
На вас чекають великі 

справи. Саме зараз ви ма-
єте всі шанси знайти пре-
стижну роботу, отримати 
додатковий прибуток. 
  СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Лінь і образи можуть пе-
решкодити вам домогтися 
успіху. Займіться краще дріб-
ницями, а також справами, у 
яких помилитися неможливо. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Навчіться вповільнюва-

тися і не зважати на сує-
ту. Усі рішення необхідно 
приймати на «тверезу» 
голову, не дозволяючи 
емоціям втручатися в цей 
процес. 
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)

Вам будуть потрібні ви-
тримка та самовладання. 
Слід підготувати запасні 

варіанти на випадок, якщо 
не все на роботі піде глад-
ко. Не відкидайте допомогу 
друзів, але й не розраховуй-
те на них. 

РИБИ (20.02-20.03)
Варто налаштуватися 

на активне спілкування, це 
принесе вам успіх і підви-
щить ваш престиж. На вас 
наваляться сніговою гру-
дою дрібні незначні справи. 

08.30 Програма «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Смаки культур» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
12.40 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Крутися, 
стрiляй, бiжи» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
«Слiдства.Iнфо» 
20.30 Д.ф. «Українськi 
голови в Баварiї» 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Серця 
чоловiкiв» +16 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Т/с «Ангели вiйни» 16+ 
12.00, 13.20 Х/ф 
«Миротворець» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.00, 16.20 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
16.35 Т/с «Паршивi вiвцi» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Пацики» 16+ 
22.25 Х/ф «Чорний дощ» 16+ 
01.00 Т/с «Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Все буде смачно!» 
11.00, 18.30 «За живе!» 
12.20 «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, 08.05 Kids Time 
06.52 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
08.10 Т/с «Щасливi разом» 
10.05 Т/с «Спецзагiн 
Кобра» 16+ 
13.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
19.00 Зiрки пiд гiпнозом 
20.55 Київ вдень та вночi 
22.00 Аферисти в мережах - 2 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 13.00 Агенти 
справедливостi 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
20.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.00 Реальна мiстика 
15.30 Х/ф «Любов з 
пробiрки» 
17.45 Футбол. Лiга Європи 
УЄФА «Брага» - «Шахтар» 
21.00, 23.30 Т/с «Багаття 
на снiгу» 
23.00 Подiї дня 

2+2
06.00 Мультфiльми 
07.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.35, 11.05 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 «Дембель» 
10.00 Д/п 
«Суперкатастрофи» 
10.40 Д/п «Шалений свiт 
спорту» 
12.05 «Вiдеобiмба» 
14.40, 01.00 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.30 Х/ф «Хiмiк» 16+ 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.00 Х/ф «Подвiйна гра» 
16+
21.50 Х/ф «Динамiт» 16+ 
23.35 Х/ф 
«Списаний» 16+ 
01.55 Х/ф «Захар Беркут» 



Професорсько-викладацький ко-
лектив і студенти Чортківського на-
вчально-наукового інституту підпри-
ємництва і бізнесу, які в 2015 році 
здобули перемогу у ІІІ Кубку ТНЕУ, 
радо вітали учасників збірних спор-
тивних команд із Нововолинська, 
Вінниці та Івано-Франківська на 
чортківські землі. Гості ознайомили-
ся з навчально-методичною та матері-
ально-технічною базою спортивного 
комплексу «Економіст», а також про-
гулялися нашим чудовим Чортковом. 

 Студенти змагалися у таких видах 
спорту: баскетбол, міні-футбол, шахи, 
настільний теніс. У результаті змагань 
загальнокомандне перше місце посіла 
команда Нововолинського навчаль-
но-наукового інституту економіки та 
менеджменту, отримавши перехідний 
Кубок ТНЕУ серед віддалених струк-
турних підрозділів. Друге місце заво-
ювала спортивна команда студентів 
Івано-Франківського навчально-на-
укового інституту менеджменту. Тре-
тє місце посіли господарі, тобто наш 
Чортківський навчально-науковий 
інститут підприємництва і бізнесу. 
Спортсмени чортківського вузу за-
ймали треті місця у змаганнях з та-

ких видів спорту, як настільний теніс, 
шахи, баскетбол 3х3. Лише у міні-

футболі фортуна посміхнулася 
нашим футболістам і їм вдалося 
вибороти ІІ місце. 

Професори, викладачі, сту-
денти Чортківського навчаль-
но-наукового інституту під-
приємництва і бізнесу разом 
із керівником навчального за-
кладу В.Возьним вітають своїх 
колег, тих, хто захищав спор-
тивну гідність вузу, а також усіх 
учасників змагань, та бажають 
їм нових досягнень, успіхів і 
перемог!

Галина ЧЕКАЛОВСЬКА
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Спортивні змагання
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Акценти10

18-19 листопада у м. 
Хмельницький відбувся ІІІ 
Всеукраїнський турнір з 
вільної боротьби серед юна-
ків 2004-го року народження 
і молодших. Він був присвя-
чений пам`яті Героїв Небес-
ної Сотні та загиблим у часі 
проведення АТО. На цей 
турнір з`їхалися 470 спортс-
менів з 22-х міст України. 

Радісно те, що на ньому і 
наші спортсмени показали 
свій професіоналізм – учень 
Чортківської ЗОШ № 6 І – 
ІІІ ступенів Богдан Маці-
йовський у ваговій категорії 
до 50 кг посів ІІ місце. У 
сутичці за І місце він посту-
пився хлопцеві з Донецька.

Дякуємо за матеріальну до-
помогу міському голові Во-
лодимиру Шматьку, началь-
нику відділу молоді та спорту 
РДА Олегові Галущаку та батькам ви-
хованців ЧРК ДЮСШ.

Юрій ГЕРАВС, 
тренер ЧРК ДЮСШ

Це було ще за часів так званого Радянсько-
го Союзу. «Так званого союзу», бо справжнім 
юридично-правовим союзом це державне 
утворення ніколи не було. Ніколи не було 
воно і «радянським», бо знаходилося під вла-
дою комуністичних деспотів, які за допомо-
гою зброї доблесної Червоної Армії, репресій 
НКВС-КДБ проводили «референдуми» в кра-
їнах сусідніх народів і репресивним методом 
керували так утвореною «союзною» держа-
вою.

Повертаючись із відрядження з півдня 
України, кореспондент газети «Радянська 
Україна» пригадує: «Їду я в плацкартному 
вагоні пасажирського поїзда в Київ, в ре-
дакцію. Вже й виспався, відсидівся, думаю, 
пройдусь я по вагоні, дещо розімнусь. Вий-
шов. Дивлюся: біля відкритого плацкартного 
купе зібралась групка пасажирів. З цікавості 
підходжу до них і я. Дивлюсь: один веселий 
дядько розказує про своє життя-буття. Всі з 
цікавістю слухають, слухаю і я. Через деякий 
час питаю його:

– Із ваших розповідей виходить, ніби ви 
вже на пенсії, а так молодо виглядаєте? Тож 
розкрийте таємницю своєї молодості? Поді-
літься з нами!

– Поміг випадок: в 40 років я вже збирався 
вмирати на серце. Сам я по спеціальності бу-
дівельник. До війни працював в Київському 
зоопарку. Будував для звірів вольєри, ремон-
тував їх при потребі. Словом, слідкував, щоби 
звірі не могли в жодному разі з них вийти. 
Своєчасно приходив на роботу і йшов з робо-
ти. І так минав час. Але одного разу, підходя-
чи у зоопарку до місця праці, почув: «Ховай-
тесь, бо випадково вискочив з клітки тигр!». 
Я не сховався, бо вважав, що ми з ним «свої», 
оскільки я щоденно проходив біля кліток сво-
їх підопічних і був певний, що він мене не 
зачепить. І справді, невдовзі я побачив звіра, 
що біг у мою сторону. Зовсім не злякався, а 

милувався його величезними скоками. Тигр 
проскочив біля мене в бік вуличної огорожі, 
легко її перескочив і подався в місто невідомо 
куди. Серед обслуги стався великий перепо-
лох, бо невідомо, як поведе себе молодий три-
річний дикий недресирований тигр. Обслуга, 
налякана, вибігла на вулицю. На той час це 
була мало забудована околиця Києва. Розпи-
тують поодиноких перехожих, чи не бачили, 
в яку сторону побіг тигр. Хто і бачив, ті роз-
біглися в різні боки, а ті, хто проходив повз 
нас, звіра, звичайно, не бачили. Повідомили 
міліцію. Час іде, чуток про наявність десь ти-
гра немає. Неподалік будувалася кінофабрика 
– теперішня кіностудія ім. О.Довженка. Ви-
рішили, що він міг тільки там сховатися. Ви-
кликали міліцію, озброєних вояків, щоб зни-
щити його, якщо побачать. Оточили будову, 
хотіли криком та різкими звуками витурити 
з будови, якщо він в ній є. Хтось запропону-
вав вигнати звіра водою із пожежних шлангів. 
Не помогло. Ще хтось запропонував кинути 
в будову димові шашки. Дим розійшовся, а 
результату нема, хоч вже й надвечір`я. Тоді 
зголосилося четверо військових озброєних 
смільчаків піти в будову. Обійшли перший 
поверх, другий – безрезультатно. Спусти-
лися в підвал, а там лежить розпростертий 
мертвий тигр. Питання: від чого міг загинути 
абсолютно здоровий молодий звір із свіжим 
доброякісним харчуванням, свіжим чистим 
повітрям, добрим доглядом? А від того, що 
він майже не рухався в малорозмірній клітці! 
Я з цього зробив висновок: потрібно якнай-
більше рухатися, а особливо  – багато ходити. 
З того часу: сонце, хмарно, дощ, вітер, мороз, 
завірюха – я щоденно в русі, в поході. Тож 
моя вам порада: якщо хочете бути здорові і 
молодо, як я, виглядати, робіть так, як я.

Спогади кореспондента виклав 
Іван ВИШОВСЬКИЙ, с. Переходи

Народ вчить

Поміг випадок

Чортківчани – на п’єдесталі

«Економіст» приймає гостей
25-26 листопада ц. р. у м. Чортків відбувся IV Кубок ТНЕУ серед відда-

лених структурних підрозділів. Змагання організовані за підтримки ректора 
університету, доктора економічних наук, професора Андрія Крисоватого й 
присвячений 50-річчю від дня заснування вищого навчального закладу. 

До дати

Саме під такою назвою 25 листопада 
ц. р. у приміщенні Чортківського ВПУ 
пройшли заходи до Дня пам’яті жертв 
голодоморів. Вечір-реквієм був прове-
дений за участю учнів та викладачів За-
водської комунальної школи естетичного 
виховання – центру народної творчості. 
Під час заходу всі присутні в залі спільно 
з о. Антоном та о. Володимиром помо-

лилися за душі мільйонів 
загиблих страшною смер-
тю під час Голодомору. 
Вихованці школи у своїх 
виступах настільки силь-
но перенесли всю глибину 
української трагедії, що у 
багатьох глядачів на очах 
з’явилися сльози. Також 
відбувся перегляд корот-
кометражного фільму про 
події 1932-1933 років, діти 
запалили свічі, пам’ять 
всіх загиблих вшанува-
ли хвилиною мовчання. 
Всіх присутніх пригостили 
символічними шматочка-
ми чорного хліба, щоби 

ще раз нагадати його цінність, а саме – 
в тодішні роки, і як потрібно шанувати 
свою Волю та Незалежність сьогодні.

Марина ДУДЯК, 
спеціаліст гуманітарного відділу 

Заводської селищної ради
Фото автора

«Голгофа голодної смерті»

Наші гості
«Нехай тобі розкаже дощ…», 

або 3D-формат від Павла Дворського

Одначе розказав, а точніше виспівав 
він справді багато. Як завжди – щем-
но й віддано, надзвичайно чуттєво. 
Дуже патріотично, на ноті найтонших, 
з`єдинених почувань із залою. Найпер-
ше, звісно, чи не найочікуванішу з уст 
легенди української пісні класику, «за-
мішану» на національному мелосі (ті ж 
«Стожари», «Смерекова хата», негласний 
національний славень – «Червона рута»), 
та «приправлену» гостро сприйнятною 
на порі патріотикою. Тому й вживалися, 
входячи в душі й серця, розчиняючись 
там на тисячі атомів, і «Ангели Майдану» 
– як реквієм Героям України сучасся, й 
«За Україну»… 

І вже вдруге (бо вперше було торіш-
ньої осені) лицар української пісні (адже 
має в послужному списку й лицарські 
нагороди) загостив до Чорткова разом зі 
своїми легінями-синами. Павлові Двор-
ському-молодшому властиве тембральне 
звучання оперного співака (до слова, він 
вже лауреат І премії в Італії, котру важ-
ко здивувати будь-чим). А від подання 

В`ячеславом Дворським – похресником 
легендарного Назарія Яремчука буковин-
ського рок-н-ролу зала мало не перетво-
рювалась на танцювальний майданчик, 
дістаючи потужну дозу драйву. Та хлопці 
співали й разом, наслідуючи отче – при-
міром, «Батькову сорочку»…

Цікаво, що в рамках туру до 40-ліття 
Павла Дворського-старшого оце тала-
новите співоче триголосся, такий собі 
3D-формат, навідав наше місто (до сло-
ва, вибірково з-поміж інших райцентрів 
області чи й областей) теж власне вдруге, 
авжеж! Адже торішньої осені, вділяючи 
інтерв`ю нашій газеті як інформаційно-
му спонсорові туру (ним ми виступили й 
тепер), народний артист України закцен-
товував увагу на старті такого творчого 
задуму. Впродовж року, що минув, наші 
гості проїхали не лише Україною – ви-
ступали вже в Італії, Іспанії, Франції. 
Це, за словами метра, задля того, аби 
з`єдинювати українську родину в світо-
вому вимірі.

Анна БЛАЖЕНКО

Тією піснею свого авторства, подавши її в текстурі недільного концерту в рамках 
туру до 40-річчя творчої діяльності однією з перших, метр української естради, 
можливо, й мав на меті в унісон погодній меланхолії частково передати власні по-
вноваження ось в такий спосіб: «Нехай тобі розкаже дощ під музику своїх октав, 
нехай тобі розкаже дощ все те, що я не розказав…».
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ПРОДАЮТЬСЯ

квартири

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).

будинки

Вважати недійсними:

ЗАПРОШУЄМО 
ВІДВІДАТИ РЕСТОРАН 
КИТАЙСЬКОЇ КУХНІ 

у зв’язку з оновленням меню 
Адреса: м. Чортків, 

вул. Аптечна, 9

терміново будинок у с. Шманьківці (розта-
шований у центрі села). Є 3 житлових кім-
нати, кухня, ванна, туалет, газове опален-
ня, водопровід (водопостачання з криниці); 
підключено телефон. Є підвал, господар-
ська будівля, 20 сотих городу. Ціна помірна, 
можливий торг. Детальніша інформація за 
тел.: 067-768-08-01, 063-927-45-22. 

Друзі висловлюють щирі 
співчуття дитячому лікарю-те-
рапевту Катерині Миколаївні 
Орловій у зв’язку зі смертю її 
сестри ДУДНИК Ольги Мико-

лаївни. 

Річниця пам’яті

3-го грудня ц. р. минає рік, 
відколи передчасно пішов із 

життя чуйний та доброзичливий 
колишній директор Сосулівської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів ЛАНДИГА 
Микола Григорович, який свого часу 
піклувався про школу, віддано і чесно 
служив державній справі – навчання 
майбутніх поколінь. Його діла будуть 
жити в його учнях. 

Світла пам’ять про Миколу 
Григоровича назавжди збережеться 
у серцях рідних, колег та учнів і 
буде прикладом для наступних 
поколінь випускників.

 У річницю світлої пам’яті роз-
діляємо смуток із сім’єю Миколи 
Григоровича, а саме: дружиною 
Володимирою Вікторівною, донь-
кою Людмилою та сином Ігорем.

Згадаймо усі, хто знав Мико-
лу Григоровича, добрим словом і 
щирою молитвою.

Хай земля йому буде пухом. 
 

З глибоким сумом – педагогічний 
колектив Сосулівської ЗОШ.

двокімнатна квартира в смт Завод-
ське на 5-му поверсі. Зроблено євроре-
монт. Все нове. Ціна договірна, можли-
вий обмін.

Тел. 095-098-22-61.

Педагогічний колектив та 
працівники Ягільницької ЗОШ 
І – ІІІ ступенів сумують з при-
воду смерті ветерана педаго-

гічної праці, вчительки-пенсіонерки 
ПЕРУН Ганни Миколаївни та ви-
словлюють співчуття родині. 

Вічна пам’ять покійній.

свідоцтво про право на спадщину за 
законом, видане Чортківською рай-
держнотконторою 9 серпня 2011 р. за 
реєстровим № 1187 на ім’я: ДРУК Ро-
ман Григорович.

сертифікат на право на земельну 
частку (пай) (площею 1,98 га в умов-
них кадастрових гектарах) серії ТР за 
№ 0316695,  виданий 16 вересня 1993 р.  
на ім’я: ШАБАТ Юрій Іванович. 

сертифікат на право на земельну 
частку (пай) (площею 1,81 га в умов-
них кадастових гектарах) серії ТР за № 
037348 на ім’я: ШТОЙКО Михайло Ва-
сильович.

Тільки один день, 14 грудня,
КИЇВСЬКІ ЦІНИ

КУПУЄМО 
ВОЛОССЯ

натуральне – від 32 см, 
сиве та фарбоване – від 42 см  

а також – годинники 
у жовтих корпусах, 

старі, наручні, механічні 
вибірково.

Адреса: м. Чортків, вул. 
С.Бандери, 9,  

перукарня «Шарм».
Тел.: 067-153-83-58, 

096-566-60-66

Тільки один день, 7 грудня,
з 9-ї до 13-ї год.

КУПУЄМО 
НАТУРАЛЬНЕ 

ВОЛОССЯ
натуральне – від 32 см, 
сиве та фарбоване – від 
42 см (від 1000 до 55000 

грн. за 1 кг)
Адреса: м. Чортків, вул. 

С.Бандери, 51 б,  
перукарня «Сакура» 

(2-й поверх)
Тел. 050-510-54-83

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 за телефоном або при зустрічі). Є 
підвал площею 5 кв. м. 

Тел.: 099-311-21-85, 
097-357-63-60.

Колектив Чортківської ра-
йонної державної адміністрації 
висловлює щирі співчуття го-
ловному спеціалістові юридич-

ного відділу апарату райдержадмі-
ністрації Світлані Іванівні Бойчук 
з приводу непоправної втрати 
– смерті батька МОТРИНЧУКА 
Івана Михайловича – колишнього 
заступника голови Чортківської 
райдержадміністрації.  

Усім серцем поділяємо горе сім’ї 
і разом схиляємо голови в глибокій 
скорботі.

Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської район-
ної ради висловлюють глибокі 
співчуття депутату районної 

ради Марії Євгенівні Скорохід з 
приводу передчасної смерті її брата. 
Розділяємо гіркоту, біль і смуток не-
поправної втрати. 

Хай світлою і незабутньою буде 
пам’ять про рідну людину.

Подяка
Висловлюємо щиру подяку Білобож-

ницькому сільському голові Ярославу 
Львовичу Греськіву та секретареві Ірині 
Мирославівні Сеньків за чуйне ставлен-
ня щодо нашого прохання (стосовно 
громадянина Леоніда Дячука), яке ви-
никло внаслідок побутових проблем у 
сім’ї.

Дане питання розглядали на сесії 
сільської ради та постановили: зібран-
ня громади с. Мазурівка, в якому про-
живає Леонід Дячук. Не зважаючи на 
вихідний, односельчани плідно попра-
цювали: відбулося голосування, що й 
вирішило наше питання. 

Ми вдячні мешканцям с. Мазурівка за 
розуміння нашої проблеми.

Завдяки чуйному ставленню керівни-
цтва та громади в серці народжується 
віра на краще майбутнє нашої країни.

З повагою – сестра Леоніда Дячука – 
Валентина Щербата.

Інформація для споживачів 
природного газу! 

Згідно з Кодексом газорозподільних 
систем споживач газу зобов’язаний в 
період з 1 по 5 число щомісяця само-
стійно надавати показники лічильників 
газорозподільній організації. Якщо або-
нент не подасть показника лічильника, 
програма проводить планові розрахун-
кові нарахування.

Телефони для подання показників 
лічильників за газ: 2-62-23 (основний), 
2-14-13, 2-24-34 і Особистий кабінет.

При непроживанні абонента (відсут-
ній відбір газу) для запобігання про-
ведення планового нарахування необ-
хідно звернутись в газорозподільну 
організацію із заявою про внесення від-
мітки «тимчасово не проживаючого» з 
обов’язковою фіксацією останнього по-
казника лічильника.

Адміністрація Чортківського 
газового господарства.

посвідчення тракториста-машиніста 
3-го класу на ім’я: УГРИН Петро Во-
лодимирович.

Виконавчий комітет, де-
путатський корпус та ко-
лектив Звиняцької сільської 
ради висловлюють щирі спів-

чуття директору ПАП «Дзвін» 
В.С.Градовому з приводу непо-
правної втрати – смерті матері 
Емілії Дмитрівни. 

Нехай земля їй буде пухом.

Подяка
Висловлюємо щиру вдячність завід-

уючій стаціонарним відділенням по 
догляду за хворими с. Пробіжна Ользі 
Ярославівні Стефанів, лікарю сімейної 
медицини Іванові Григоровичу Легко-
духу, молодшій медичній сестрі Наталії 
Йосипівні Червоняк і всьому обслуго-
вуючому персоналу медичного закладу 
за професійну допомогу пацієнтам, за 
чуйність, людяність і милосердя.

З повагою – Ганна Бомбар, Дануся 
Тронт, Євген Оліярник.

3-кімнатна квартира на 3-му поверсі, 
сира, в новобудові, з гаражем у м. Чорт-
ків, по вул. Шухевича, 2 А, кв. 35. Загальна 
площа – 95,2 кв. м; а також – гараж під 
будинком, площею 19,5 кв. м. Ціна кварти-
ри – 50 000 у. о. Ціна гаража – 10 000 у. о. 

Тел.: 097-148-99-67, 
098-072-47-46.

автомобіль «Мерседес Віто» 2011 р. 
в., extra Long. Потужність 160 к. с., 2,2 
турбодизель, 8 місць, синій колір, про-
біг 90 тис. км. Експлуатації в Україні не 
було. Терміново. Ціна помірна. 

Тел.: 098-574-11-66, 
098-072-47-46.

житловий будинок на центральній ву-
лиці с. Угринь. Загальна площа – 80  кв. 
м. Є три кімнати, великий коридор, газ, 
конвекторне опалення, пластикові ві-
кна, літня кухня, хлів, гараж, курник, 
2 погреби, криниця. Будинок покритий 
бляхою, нова металева огорожа. Біля 
будинку – приватизована земельна ді-
лянка 20 сотих. Ціна договірна.

Тел. 068-421-44-22.

Згідно з п. 169.1 ст. 169 Податкового 
кодексу України платник податку має 
право на зменшення суми загального 
місячного оподатковуваного доходу, 
отримуваного від одного роботодавця 
у вигляді заробітної плати (інших при-
рівняних до неї відповідно до законо-
давства виплат, компенсацій та вина-
город), якщо його розмір не перевищує 
суми, що дорівнює розміру місячного 
прожиткового мінімуму, діючого для 
працездатної особи на 1 січня звітного 
податкового року, помноженого на 1,4 
та округленого до найближчих 10 гри-

вень (наприклад, у 2014, 2015 роках – 
1710 грн, у 2016 році – 1930 грн).

При перевищенні місячної заробіт-
ної плати понад встановлений розмір 
питання надання податкової соціаль-
ної пільги не розглядається незалежно 
від категорії платника податку, який її 
одержує.

Таким чином, податкова соціальна 
пільга застосовується до всієї заробіт-
ної плати за місяць, а не до її частини, 
тобто авансу.

 
ГДІ  з питань організації роботи

ОДПІ інформує

Аванс – не підстава для податкової 
соціальної пільги

транспорт

Колектив Звиняцької ЗОШ 
І – ІІ ступенів глибоко спів-
чуває директору ПАП «Дзвін» 
В.С.Градовому з приводу тяжкої 

втрати – смерті матері. 
Вічна пам’ять покійній.

Оголошення

Подяка
Недарма в народі кажуть: «Не збідніє 

рука, що дає». Це немов про директора 
ДП «Чортківський комбінат хлібопро-
дуктів» Петра Олексійовича Стефаняка. 
Він допомагає багатьом і всюди, в тому 
числі і членству нашої районної Спілки 
воїнів-«афганців». Пригадуємо благо-
дійні наміри цього доброчинця протя-
гом лише нинішнього року – і спомини 
гріють душу. Тому й упевнені, що його 
доброта і щедрість будуть неодмінно 
винагороджені добром, що повернеться 
до нього сторицею.

Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської районної 
ради висловлюють щирі спів-
чуття депутату районної ради 

Івану Ярославовичу Калакайлу з 
приводу смерті його бабусі. В цю 
гірку мить щиро поділяємо горе 
Вашої сім’ї та разом із Вами схи-
ляємо голову в глибокій скорботі.
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Щиро вітаємо з ювілейним Днем 
народження та Днем Ангела 

дорогого сина, коханого чоловіка, 
люблячого батька, якому 7 грудня 

виповнюється 30 років,
Андрія БЛАЖЕНКА

зі с. Джурин.
Чудова дата, вік 
    прекрасний!
Щоб відчувати 
    смак життя,
Бажання 
 здійснювати 
        власні,
Плекати кращі 
           почуття.
Хай пливе 
    щасливо Твій 

                            життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові хай буде він повен –
То найголовніше 
            у людськім житті.
Бо людям для щастя
                   багато не треба –
Сімейного затишку 
                         й мирного неба.
Хай постійний успіх,
                     радість і достаток
Сипляться на Тебе, 
                 мов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід 
           творить з буднів свята,
А Господь дарує
                 довгих-довгих літ.

З любов’ю – 
батьки Ольга і Степан, 

дружина Наталя, 
донечка Софійка, 

сестра Таня, швагро Андрій, 
похресник Дмитрик, 

теща Оксана, тесть 
Володимир, Анастасія, 

дідусі, бабусі 
та вся родина.

Першого грудня нашому дідусеві
Володимиру Терентійовичу

ШЕВЧУКУ
виповнився 81 рік.

Дозвольте, дідусю, 
  нам Вас 
  привітати 
з Днем 
  народження 
 і найтепліші 
   слова Вам 
         сказати.
Дідусь для нас 
 був татом 
        і дідусем,

Виховував у нас 
                  порядність, 
            чесність, доброту,
За що ми йому вдячні
         і пишаємось нашим дідусем.
Нам із Вами, рідний дідусю, 
              дуже пощастило –
Дав нам вищу освіту, роботу,
За що ми вдячні 
                 і пишаємось.
Дякуємо, дідусю, за Ваше тепло, 
           за чуйність, людяність.
Бажаємо Вам 
            здоров’я і 

       довгого-довгого 
         щасливого життя.

З любов’ю і повагою – 
Ваші онуки Інна та Володя.

Першого грудня відзначив 
своє 81-річчя 

Володимир Терентійович 
ШЕВЧУК

із м. Чорткова.
Щиро вітаємо 

найдорожчого на-
шого чоловіка, 
батька, дідуся, 
прадідуся і бажа-
ємо йому міцного 
здоров’я, світло-
го довголіття, хай 
щастя панує за-
вжди, мудрості, 
сили, достатку і 
добра.

Вже ключами  відлетіли 
         в край далекі журавлі 
І берізки пожовтіли, 
          падають листочки 
                            до землі. 
Осінь щедра і барвиста 
           завітала в нашу хату,
Щоб калиновим намистом 
                   дідуся вітати й тата 
Із роками, 
       що прожив Ти 
                    щедро й плідно, 
Ти знанням ділився з нами, 
            не жалів нічого, рідний. 
Працював Ти без утоми 
          у турботах день при дні, 
Щоб достаток був удома, 
           тепло й затишно 
                             в сім’ї. 
Дітям – гідний Ти наставник, 
          люблячий дідусь онукам, 
І навчити добре вміють 
              працьовиті Твої руки.
Те, що маємо сьогодні, 
             ми завдячуєм Тобі. 
Найдорожчий, 
      найрідніший, 
          щастя Ти даруєш всім. 
Ви із мамою в любові –
       разом  більше 
                    півстоліття, 
Навпіл ви ділили щастя, смуток, 
                 усі радощі життя.
Ми бажаємо у парі 
           вам ще довге-довге життя.
І своєю нас любов’ю, 
              добротою обігріти.
Нехай світять ясні зорі, 
           ясне сонце в небі сяє.
Восени для вас надворі 
         квіти пишно розквітають,
Щоб міцним було здоров’я 
           і приємними новини,
Щоб достатком хата повна 
          у всіх нас була щоднини.
Щоб частіше зустрічались 
             із приємної нагоди,
І щоб міцно всі тримались 
               гілочки одного роду.
Щоб раділи все внучата, 
             вони вас не забували.
Щоб Тобі, наш дорогенький,
           вони настрій піднімали.

Дружина Зоя, 
син, донька, невістка, внуки 

Віталій, Ірина, Інна, 
Сергій, правнук Ілля, вся 
велика родина Шевчуків, 

Бродських.

4-го грудня відзначатиме 
свій 60-річний ювілей дорога нам 

людина, коханий чоловік, люблячий 
батько і турботливий дідусь

Станіслав Петрович ОБЛІЖОК
зі с. Заболотівка.

Хай сміється 
доля, 
  як калина в лузі,
Будуть завжди 
поруч рідні 
      та друзі. 
Тихо, 
 як струмочок, 
    хай роки 
       спливають,
Вітру й урагану 

                        ніколи не знають. 
За справи хороші хай люди шанують,
А віра й любов завжди поряд крокують,
Хай завжди веселістю повниться хата.
Родина вся буде здорова й багата.
Довіку у світі щасливо живеться, 
Достаток, удача у домі ведуться. 
А доля дарує хай довгого віку,
Щоб щастя й здоров’я 
        було ще без ліку!

З повагою та любов’ю – дружина 
Веронія, син Петро з дружиною 

Марійкою, донька Галя з 
чоловіком Євгеном, онуки 

Станіславчик, Михайлик та 
Андрійко.

Роки злетіли, як єдина мить, 
і на порозі стало діамантове 
весілля у наших найкращих, 

найдорожчих батьків
Надії Михайлівни 

та Івана Андрійовича 
ГРИВНЯК

із м. Чортків.

Нехай душа у вас 
                ніколи не старіє,
На білій скатертині
             будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом вас 
               завжди сонце гріє, 
Слова подяки линуть 
                    звідусіль.
Хай сміється доля 
              ніжно й малиново,
А роки минають 
                в злагоді й любові. 
Хай буде здоров’я, 
               як вода з криниці,
І не гасне усмішка
              у вас на обличчі. 
Хай руки утоми 
               ніколи не знають,
Хай легко, мов крила, 
внучат та правнучат пригортають.
Ви пробачте нам 
             за прикрощі 
                        й незгоди, 
За різні витівки
           і необдумані слова.
Хай Матір Божа вас
                 охороняє,
Ісус Христос 
               здоров’я посилає 
На многії і благії літа!

З повагою та любов’ю – 
діти, онуки, 

правнуки.

1-го грудня відсвяткував 
свій поважний ювілей

Ярослав Федорович ГЕРАСИМІВ
із м. Чортків.

Воістину, 
  як птахи золоті,
Літа в життєву 
         даль летять.
Ще вчора – все, 
  мов вперше
           у житті,
А нині, тату, –
          вісімдесят.
Ваші роки – 
      то Ваш скарб,

Їм ціни немає,
Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм.
Тож прийміть уклін від нас, 
Щирі слова шани,
Всякий день й усякий час
Пишаємось ми Вами.

З любов’ю і повагою – 
дружина, донька, зять, син, 

невістка, онуки з сім’ями, 
правнуки.

Щиро вітаємо з ювілеєм – 
70-річчям –

Ярослава Васильовича 
СТЕФАНИШИНА
зі с. Білобожниця.

Сімдесят – не 
привід для печалі,
Сімдесят – це 
  зрілість золота.
Хай до ста, 
а може, ще і далі 
Йдуть, не 
оглядаючись, літа.
Хоч було тривог 
  в житті багато,
Та не будем 

                         згадувать сумне,
Бо горить в душі іще багаття,
Ще вогонь горить. Це – головне!
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди й миру,
Ласки від Бога, 

     добра від людей
На многії та благії літа.
З повагою – діти, внуки, 

дружина Мирослава, сім’я 
Кононюків, свати.

Щиросердечно вітаємо 
з Днем Ангела 

отця Романа ГОНЧАРИКА, 
пароха УГКЦ 

св. Архистратига Михаїла.
З цієї нагоди 

всечесному отцеві 
адресуємо най-
щиріші вітання у  
знак великої по-
ваги як духовному 
провіднику в ім’я 
служіння Богові.

Всечесний отче, 
дякуємо Вам за 
теплоту, турботу і 
любов. Хай зерна 
цієї любові, які 
Ви сієте у наших 

серцях, проростають плодами мило-
сердя та добра на славу Божу і Вам 
на радість. Бажаємо Вам наснаги, 
міцного здоров’я, добра. Будьте щас-
ливі Ви і Ваша родина. Хай Вам у 
дарунок будуть наші щирі молитви, 
глибока віра в Господа, невмируща 
надія і християнська любов.

Сьогодні Вас, отче, 
                   ми щиро вітаємо,
Здоров’я і щастя, добра Вам бажаємо.
Хай Господь щохвилини 
                    із Вами чуває
І радо в житті Вам завжди помагає,
А Мати Небесна візьме під опіку

Вас і Вашу родину 
             від нині й до віку.

Парафіяни сіл Долина 
та Шульганівка.

Сердечно вітаємо 
прекрасну жінку, 

щиру і невтомну активістку 
районної організації 

«Лемківщина», 
члена Національної спілки 

майстрів декоративно-прикладного 
мистецтва України, 

майстра народних промислів – 
художньої витинанки –

Марію Несторівну 
БУРДЯК

із поважним ювілеєм – 
85-річчям 

з Дня народження.
Зичимо міцно-

го здоров’я, не-
вичерпної енергії, 
добра, достатку, 
Божого благосло-
вення на повсякчас 
і всіх земних благ 
на многії літа.

Правління 
районної організації 

«Лемківщина».

Щиросердечно вітаємо 
з 55-річним ювілеєм

заступника начальника 
Чортківського РЕМ
Михайла Степановича

 БЛАЖЕНКА.
Найперше 
     зичимо 
        здоров`я,
Щоб Бог 
       щоденно
       дарував,
Щоб у Своїй 
         опіці 
           добрій
Щомиті,                                         
  щосекунди              
                                    мав.

Хай щастя 
              супроводить Вас,
Людська повага 
             й шана не минають,
А Вашу мрію 
              й працю повсякчас
Лиш щирі визнання 
           вінчають! 
 

З повагою і найкращими 
побажаннями – 

 колектив Чортківського 
РЕМ.


