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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 телефоном:
095 26 00 703

 resume.cho@sebn.com

Вартість передплати залишається незмінною:
 Для населення (індекс – 61366)
3 місяці – 32,73 грн.
6 місяців – 65,46 грн.
12 місяців – 130,92 грн.  
Для юрид. осіб (індекс – 61367)
          3 місяці – 35,73 грн.
          6 місяців – 71,46 грн.
          12 місяців – 142,92 грн. 

(Ціни вказані без вартості приймання 
передплати)

«Голос народу» має бути почутий! 

2017-й – рік революції «Голосу народу»



16 грудня. Тривалість дня – 8.01. Схід – 7.53. Захід – 15.54

«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
Документ Вітання

Кабінету Міністрів України
Міністерству фінансів України

Міністерству охорони здоров’я України
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

Комітету Верховної Ради України 
з питань охорони здоров’я 

Тернопільській обласній державній адміністрації
Сесіям

Тернопільської обласної ради
Чортківської міської ради

Білобожницької сільської ради
Заводської селищної ради

Колиндянської сільської ради
Народним депутатам України від Тернопільської області

Звернення
депутатів Чортківської районної ради Тернопільської 
області щодо незабезпечення медичних працівників 

Чортківського району заробітною платою
Ми, депутати Чортківської районної ради Тернопільської 

області, з тривогою повідомляємо про те, що у Чортківсько-
му районі Тернопільської області існує серйозна заборго-
ваність з виплати заробітної плати медичним працівникам, 
як первинної, так і вторинної ланки медицини. Змушені 
констатувати, що на сьогоднішній день ще не виплачено 
заробітну плату за листопад, хоча вже би мали проводитися 
нарахування авансу заробітної плати за грудень.

При уточненні районного бюджету у 2016 році додатково 
на охорону здоров’я спрямовано 3068,2 тис., з них – 1680,0 
тис. грн. на заробітну плату і нарахування. Проте цих ко-
штів вкрай недостатньо, і кредиторська заборгованість по 
закладах охорони здоров’я станом на 1 грудня 2016 року 
складає 2008,1 тис. грн.

З них:
Районна лікарня – 1075,1 тис. грн.
Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 

867,1 тис. грн.
Стоматполіклініка – 65,9 тис. грн.
З метою забезпечення виплати заробітної плати працівни-

кам охорони здоров’я у 2016 році в повному обсязі додатко-
ва нова потреба в коштах складає 4 396,6 тис. грн.

З них: 
Районна лікарня – 2 836,3 тис. грн.
Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 

1386,3 тис. грн.
Стоматполіклініка – 174,0 тис. грн.
Сьогодні, 9 грудня 2016 року, депутати Чортківської ра-

йонної ради вкотре виділяють кошти на забезпечення за-
робітною платою медичних працівників Чортківщини в сумі 
500 тис. грн. Однак можливості районного бюджету не до-
зволяють вирішити питання забезпечення заробітною пла-
тою працівників охорони здоров’я до кінця року.

Протягом року в медичній галузі здійснювалося ряд захо-
дів з метою економії бюджетних коштів: відмінено доплату 
за хірургічне втручання, за чергування на дому, за роботу із 
деззасобами (хоча це є обов’язкові виплати). Здійснювались 
безкоштовні заміни тимчасово відсутніх колег, більшість 
працівників побувала у відпустках без збереження заробіт-
ної плати. Це дало можливість зменшити дефіцит на 1,7 
тис. грн., але не вирішило питання забезпечення заробіт-
ною платою медичних працівників Чортківського району до 
кінця року.

Враховуючи вищезазначене, Чортківська районна рада 
просить:

1. Вирішити питання погашення заборгованості та випла-
ти заробітної плати медичним працівникам Чортківського 
району до кінця року в повному обсязі.

2. Чортківській міській раді, Білобожницькій сільській 
раді, Заводській селищній раді, Колиндянській сільській 
раді передати видатки до районного бюджету для виплати 
заробітної плати медичним працівникам Чортківського ра-
йону, так як Чортківська центральна комунальна районна 
лікарня обслуговує усіх жителів району.

Сподіваємося, що працівники охорони здоров’я Чортків-
ського району, які виконували свої професійні обов’язки у 
листопаді та продовжують виконувати їх у грудні 2016 року, 
рятуючи людські життя, надаючи медичну допомогу, змо-
жуть відповідно до чинного законодавства отримати заро-
бітну плату і розпочати новий 2017 рік у достатку, добрі та 
благополуччі.

Звернення прийнято на восьмій сесії 
Чортківської районної ради сьомого скликання 

9 грудня 2016 року                                        м. Чортків

19 грудня – День адвокатури 
Шановні правозахисники!

Нині сучасний розвиток України як демократич-
ної, соціальної, правової держави неможливий без 
належного функціонування правових інститутів, ді-
яльність яких спрямована на захист прав і свобод 
людини. Одним із таких інститутів є адвокатура. 
Саме від професії адвоката залежать долі багатьох 
людей, політичних інститутів, а подекуди й дер-
жави. Міцного вам здоров’я, родинного затишку й 
достатку, творчої енергії, сил і наснаги у нелегкій 
справі служіння закону, нових вагомих здобутків в 
ім’я правової Української держави. 

22 грудня – День енергетика
Шановні працівники енергетичної галузі! 

Від щирого серця вітаємо вас із професійним 

святом. Сьогодні неможливо уявити собі людське 
буття чи розвиток будь-якої галузі народного госпо-
дарства без електричної енергії, яку своєю наполе-
гливою працею, відкритим серцем, щирою душею, 
долонями працьовитих рук доносять до кожної лю-
дини, кожного підприємства працівники енергетич-
ної галузі. 

Щира подяка за світло й тепло в кожному домі. 
Міцного здоров’я, щастя, успіхів у трудовій діяль-
ності та здійснення всіх задумів і планів, невичерп-
ної життєвої наснаги та нових трудових здобутків.

Голова районної 
держадміністрації 
Михайло СТАШКІВ

Голова 
районної ради 
Віктор ШЕПЕТА

Розпорядження

Про скликання третього пленарного засідання 
восьмої сесії

Чортківської районної ради VII скликання
Відповідно до частини 5 статті 46, пункту 1, частини 

6 статті 55 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні»:

1. Скликати третє пленарне засідання восьмої сесії 
Чортківської районної ради VII скликання 23 грудня 
2016 року о 10-й годині в залі засідань районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести наступні 
питання:

2.1. Про звіт голови Чортківської районної ради.
2.2. Про чисельність та структуру виконавчого апа-

рату районної ради на 2017 рік та оплату праці голови 
районної ради і заступника голови районної ради.

2.3. Про затвердження Статуту Чортківської цен-
тральної комунальної районної лікарні у новій редак-
ції.

2.4. Про звіт головного лікаря Чортківської цен-
тральної комунальної районної лікарні.

2.5. Про затвердження Статуту Чортківської кому-
нальної районної стоматологічної поліклініки у новій 
редакції.

2.6. Про надання дозволу Чортківській центральній 
комунальній районній лікарні на встановлення плати 
за послуги.

2.7. Про затвердження угод між Чортківською ра-
йонною радою та міською і сільськими радами, грома-
дами про передачу-приймання коштів на виконання 
повноважень.

2.8. Про внесення змін до районного бюджету на 
2016 рік.

2.9. Про затвердження розпорядження голови ра-
йонної ради.

2.10. Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів ра-

йонної ради від району, голову та заступників голови 
районної державної адміністрації, керівників управлінь 
та відділів райдержадміністрації, міського, селищного 
та сільських голів, керівників підприємств, установ та 
організацій (за списком), керівників політичних партій 
та громадських організацій, представників засобів ма-
сової інформації.

12 грудня 2016 р.                                        № 59                      
Голова районної ради                                                                                  

В.ШЕПЕТА 

Із сесії районної ради

Депутати розглядали такі питання порядку денного: 
про звернення депутатів Чортківської районної ради 
Тернопільської області; про затвердження угод між 
Чортківською районною радою та міською і сільськими 
радами, громадами про передачу-приймання коштів на 
виконання повноважень; про внесення змін до район-
ної програми фінансування фонду Чортківської район-
ної ради на 2016-2020 рр. для надання разової грошо-
вої допомоги; про зміни до програми розвитку малого і 
середнього підприємництва в Чортківському районі на 
2015-2016 роки; про внесення змін до районного бюдже-
ту на 2016 рік; про затвердження розпоряджень голови 
районної ради; про затвердження розпоряджень голови 
районної державної адміністрації й ін.

Пленарне засідання розпочали з приємного – нагоро-
дження за певні заслуги перед суспільством та з нагоди 
Дня місцевого самоврядування Сосулівського сільського 
голови Василя Павлюка, колишнього Шманьківського 
сільського голови Мирослава Човника головою райради 
Віктором Шепетою. Забігаючи наперед, скажу, що і на 
завершення приберегли приємні моменти: нардеп Олег 
Барна вручав волонтерам Чортківщини подячні грамоти 
та пам’ятні монети (про це детальніше – на 5-й стор.).

Треба сказати, що найспекотніше відбувалося обгово-
рення проблеми, яка має місце у галузі охорони здоров`я 
(не лише району, а і області): на заробітну плату меди-
кам не вистачає в загальному 4,4 млн. грн. 

Галина Ізвєкова, начальник фінуправління райдержадмі-
ністрації назвала такі цифри: «Після затвердження райбю-
джету дефіцит коштів для забезпечення заробітною платою 
медичних працівників району по розрахунках, які нам да-
вало Міністерство фінансів, – 6,7 млн. грн. Заклади охоро-
ни здоров`я з метою зменшення різниці між потребою та 
виділеними коштами здійснювали протягом року різні не-
популярні заходи з економії: відпустки за свій рахунок й ін. 
Зекономили таким чином 1,7 млн. грн. Ми з райбюджету 
виділили до сьогодні ще 1,7 млн. грн. Це трішки покра-
щило ситуацію. Станом на 1 грудня вона складала біль-
ше 2 млн. грн. Якщо врахувати, що необхідно виплатити 
й прописані законом виплати на оздоровлення, то до 
кінця року потрібно 4,4 млн. грн. У проекті рішення про 
внесення змін до районного бюджету, який розглянемо 
сьогодні, пропонується виділити ще 500 тис. грн. на ці 
потреби та 300 тис. грн. передано від міської ради. Тому 
станом на тепер заборгованість становить 3,6 млн. грн.».

Депутат – головний лікар ЦКРЛ Роман Чортківський 

доповідав, які заходи для усунення цієї прикрої ситу-
ації вже зроблено. Наголосив, що умову, яку висунув 
Уряд, – скорочення персоналу – чортківська медицина 
забезпечити не в силі, адже і так вже проведено опти-
мізацію. Крім того, забезпечено оптимальний показник 
щодо ліжкомісць на 10 тис. населення: він в районі сягає 
48,8 (тоді як в середньому по області – 84,4). Висловив 
прохання до сільських, селищних, міської, районної рад 
перерахувати певні кошти зі своїх бюджетів на зарплату 
медичним працівникам району. Просив головний лікар 
депутатів облради, щоб на сесії облради відстояли ін-
тереси жителів району, щоб зарплата була виплачена до 
нового року.

Озвучили думки з цього приводу, захищаючи права 
своїх колег-медиків, депутат Іван Легкодух, керівник 
ЦПММСД Ярослав Ратушняк.

Голова райради Віктор Шепета заявив, що 2,3 млн. 
грн. депутати видали з районного бюджету на зарплату 
медикам у цьому році. Перевиконання становило 5 млн. 
грн., що можна було б використати на розвиток, але ко-
штів знову нема, бо пішли назустріч нашим людям, які 
потребують заробітної плати.

Тетяна Яблонь висловила пропозицію підтримати 
прийняте на бюджетній комісії звернення до високопо-
садовців з цього приводу та широко висвітлити пробле-
му у ЗМІ.

З цього питання депутати райради прийняли відпо-
відне рішення – звернення до Кабміну, відповідного 
комітету Верховної Ради України, Міністерств фінансів 
та охорони здоров`я України й ін. щодо незабезпечення 
медичних працівників Чортківського району заробітною 
платою (див. текст зліва).

Ось такі озвучені на загал сумні факти поставили під 
сумнів (їх висловила депутат райради Тетяна Яблонь) 
доцільність втілення в життя інших безперечно добрих 
справ, як-то виділення з райбюджету коштів у сумі май-
же півтора мільйона грн. на спортивний зал, що будуєть-
ся у Чорткові на вул. Залізничній. Зрештою, за активного 
лобіювання цього питання народним депутатом Олегом 
Барною гроші на цей проект виділено з райбюджету.

Депутати районної ради на другому пленарному за-
сіданні восьмої сесії прийняли відповідні рішення і з 
інших питань порядку денного.

Оксана СВИСТУН

Основне питання – забезпечення 
зарплатою медиків Чортківщини

Минулої п`ятниці, 9 грудня, відбулося друге пленарне засідання восьмої сесії Чортківської 
районної ради. У ньому взяли участь й народний депутат України Олег Барна, депутат обласної ради 
Василь Вислоцький, перший заступник голови райдержадміністрації Іван Заболотний, керівники 
структурних підрозділів, відділів та управлінь райдержадміністрації, установ та організацій району, 
голови сільських рад та об’єднаних територіальних громад, інші запрошені. 
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Про ідею розбудови «СЕ Борднетце-
Україна» у нашому краї

11 січня цього року, коли ми зустріча-
лися на відкритті заводу «СЕ Борднетце-
Україна» у Тернополі, я сказав, що добре 
було б відкрити ще один в цій області. Не-
хай це буде Чортків – запропонував інвес-
торам. Зі скепсисом віднеслися до цієї про-
позиції, бо ще у січні тут не було нічого! А 
вже сьогодні запускаємо завод – 500 місць 
робочих. Більше того: в середині 2017-го 
кількість робочих місць має перевищувати 
2 тис. осіб. Це наша принципова позиція і 
принципова програма.

Якщо у 2014 р. завдання стояло зберег-
ти державу від російської агресії, зупини-
ти ворога; головним завданням 2015-го 
– створити власні Збройні сили, залучити 
для досягнення цієї мети усі можливості, 

щоб у нас була своя сильна, патріотична, 
професійна армія і ЗСУ, здатні захистити 
нашу свободу, демократію, незалежність; 
то у 2016-му стояло завдання забезпечити 
підняття економіки. 14 кварталів поспіль, 
починаючи з 2012 р., українська економіка 
падала, тому було поставлене чітке завдан-
ня: забезпечити перші паростки економіч-
ного зростання України. Ми маємо перше 
наповнення золотовалютних резервів, зу-
пинили інфляцію – зробили все для того, 
щоб почалося економічне зростання, збіль-
шення кількості робочих місць, щоб по-
чали нарешті приходити іноземні інвести-
ції. Почали з простого: замість того, щоби 
лише брати кредити, залучаємо інвестиції, 
які створюють робочі місця, платять подат-
ки, впроваджують нові технології, а отже, 
формується новий рівень розвитку нашої 
держави. І я думаю, наше з вами відкриття 
цього виробництва і є запорукою та озна-
кою успіху, що був зроблений.

Коли у березні цього року відбулася ку-
півля «Агромашу», тут, де зараз оцей цех, 
гуляв вітер, не було стін, все було розва-
лено. Хто бачив це, думав, що нічого не 
вийде. Та об`єднання потенціалів – укра-
їнського, німецького – створило диво. По-
обіцяли: до грудня відкриють – і ось я тут, 
на запуску заводу. Мені приємно руйнувати 
скепсис всіх, хто не вірив. 

Колись так само не вірили, що відстої-
мо державу, що відбудуємо свою Армію. Я 
прийняв рішення, що ми не проводимо мо-
білізацію, відпускаємо усіх демобілізованих 
і будуємо армію виключно на доброволь-
цях, на контрактній армії. 

Потім з 1 січня 2016 р. запрацювала по-
глиблена та всеохоплююча зона вільної 
торгівлі. 2 роки тому частка ЄС у зовнішній 
торгівлі України складала 30 відсотків, сьо-
годні вона становить – 45. Ось такі цифри. 
Це все зрозуміло. 

Про децентралізацію
Принципово, щоб аналогічні вироб-

ництва будувалися у таких містечках, як 
Чортків. Це є ознака і продовження нашої 
політики децентралізації. Децентралізація 
– це коли влада і гроші з Києва віддаються 
громадам. До чого це привело? Різке зрос-
тання місцевих бюджетів. Перевиконання 
місцевих бюджетів – на 60 відсотків. 23 
роки місцеві бюджети були касою по пере-
розподілу заробітних плат. Принципова по-
зиція моєї виборчої програми була: гроші 
віддамо громадам. І зараз об’єднані терито-
ріальні громади вперше отримали кошти на 
розвиток. Навіть більше: тепер їх треба на-

вчити, як інвестувати ці кошти. Вони не го-
тові до таких грошей. Думали, що буде як і 
раніше: зібрали гроші, розподілили між со-
бою – і вкрали. Ні! Запровадили програму 
«Прозоро», систему громадського контр-
олю, окреслили напрямки використання 
коштів… Тому тепер ми ремонтуємо дитячі 
садки, школи, лікарні. Нарешті почали бу-
дувати дороги! 20 років вони не будувалися 
взагалі!  

18 грудня по 140 громадах проходять ви-
бори в об’єднані територіальні громади. 
Після того, як вони запрацюють, у 7-8 ра-
зів зростуть їхні фінансові повноваження. 
Дуже добре, що люди не ведуться на пусту 
політичну балаканину: абсолютна більшість 
підтримує розвиток, майбутнє, об’єднану 
державу, яка рухається твердим поступом 
до ЄС.

Про дороги
Зі мною приїхав міністр інфраструктури 

України Володимир Омелян. Він підтвер-
дить мої слова: у 2016-му вдесятеро біль-
ше побудовано доріг, ніж у минулому році. 
Мною було прийнято рішення, щоб до 
раніше запланованих додатково виділити 
ще 15-20 млрд. грн. на будівництво доріг, 
забезпечення дорожнього фонду. Ми домо-
вилися з головою ОДА Степаном Барною: 
Тернопільщині мінімум 500 млн. грн. на 
розбудову доріг. Треба пам’ятати, що інвес-
тиції в дороги – це не лише робочі міс-
ця для тих, хто їх будує, це ще й розвиток 
України. Так само, як говорили, що побу-
дуємо виробництво, так само запевняємо, 
що збудуємо дороги. Бо дороги – це і ту-
ризм, і зменшення витрат на пальне та ре-
монт автомобільної техніки, це можливість 
інтенсивнішого спілкування з європейцями 
(коли буде отримано безвізовий режим).

Щодо допомоги саме Чорткову з покра-
щенням стану доріг (запитання прозвучало 
від працівників заводу та мера – Авт.). Ми 
домовилися: відкривається виробництво, 
податок на доходи – у місто, відновлюється 
військова частина – податок з матеріаль-
ного забезпечення військовослужбовців – у 
місто. Утворюється об’єднана територіаль-
на громада – доходи від бюджетних транс-
ферів очевидні. Співфінансуванням – 30 
відсотків з місцевого, а 70 відсотків з Дер-
жавного бюджету – робимо дороги. Затвер-
джуємо програму. Наша справа – виділити 
кошти, наша спільна справа – забезпечити 
громадський контроль, щоби кошти плат-
ників податків були ефективно вкладені. 
Думаю,  голова спрямує їх туди, куди по-
требує громада. Якщо для неї пріоритетом 
є дороги – то міський голова тут присутній, 
чує нас, отже, методом співфінансування 
будуємо дороги.

Про комунальні послуги 
та ціни на них

У 2016 році ми вивели ціни на комуналь-
ні послуги на певний рівень, після якого 
збільшення їх не планується. Більше того, 
вперше озвучу перед вами такі мої плани. 
У березні місяці буде рішення Стокгольм-
ського арбітражного суду, за яким Україна 
безперечно виграє. Буде скасовано гра-
біжницький контракт рішучими судовими 
рішеннями. Доведено, що «Газпром» нам 
поставляв газ за завищеними цінами. Ми їх 
знизимо і знизимо тарифи на газ. За прин-
ципом: дешевше купуєш – дешевше про-
даєш.

Про надання більших повноважень по 
наповненню бюджетів 

25 років ми говорили про цю проблему. 
Ось поруч зі мною народний депутат Олег 
Барна. Він разом із групою депутатів за-
реєстрували відповідний проект. Ключова 
позиція: де працюєш – там і плати. Вірю, 
що парламент підтримає законопроект 
(Відповідь на запитання міського голови 
В.Шматька про сплату ПДФО в місцевий 
бюджет – Авт.). 

Зараз же у нас є два напрямки: розще-
плення ПДФО і залучення інвестицій. 
Щодо цього, то ми приїхали до вас не з 
пустими руками сьогодні: відкриття вироб-
ництва, відновлення військової частини, 
програма децентралізації.

Про зарплати та пенсії
25 років у Чорткові не створювалися ро-

бочі місця, не забезпечувалися податки, а 
отже, не забезпечувалися джерела для під-
вищення пенсій. Так? Так. Підприємства, 
що були, лише руйнувалися і закривалися. 

Зараз вперше з’явиться можливість для 
того, щоб у 2017 р. розвиток економіки, 
який розпочався у 2016-му, приносив свої 
соціальні результати. Куди їх віддати в пер-
шу чергу? В заробітну платню. Люди, які 
працюють, мають жити краще, ніж ті, хто 
отримує допомогу по безробіттю (а до тепер 
вони отримують рівні кошти). Зараз міні-
мальна платня складає 1450 грн. З нового 
року вона буде збільшена. Вперше ми зро-
били підвищення не на 10, 20, 30 відсотків, 
а більше ніж в два рази. В Україні не буде 
більше людини, яка працює і отримує мен-
ше 3200 грн. Саме такі кроки дозволять нам 
не лише підвищувати соціальні стандарти, 
а також забезпечити збільшення надхо-
дження до Пенсійного фонду і також збіль-
шення надходжень до місцевих бюджетів 
(відповідаючи на запитання чортківчанки 
п. Прохорової – Авт.).

Ми проговорили з паном інвестором – 
генеральним директором «СЕ Борднетце-
Україна» Екхартом Бістрамом, яка середня 
зарплата на підприємстві. Я пропоную: се-
редня заробітна плата має бути 6 тис. грн. 
Щоб прискорити цей момент, пропоную до 

кінця року підвищити платню на 15 відсо-
тків.

Про вдячність інвесторам 
та кожному українцю

Я дуже дякую всім вам, дякую інвесто-
рам, що повірили в Україну. Вони не про-
сто голосують за нас з вами, вони голосують 
за Україну доларом, євро, гривнею. Цей 
проект продовжуватиметься, розширювати-
меться – і я цьому радий. Хочу показати 
всьому світові: значна частина автомобілів 
Фольксваген реально виробляється тут, в 
Україні. Ми довели: вміємо, зможемо. І це  
ефективний результат нашої співпраці. 

На завершення я хотів би сказати: дуже 
дякую кожному з вас за те, що в найважчих 
умовах ми з вами, як би нам не протисто-
яли ззовні і зсередини, змінили державу. 
Разом! І це є наша спільна перемога. 

Президент Петро Порошенко оголосив 
ці тези, спілкуючись на вулиці з людьми, 
котрі його зустрічали, вислуховуючи дум-
ку пенсіонерів, які прийшли з плакатом 
про підвищення пенсій, виступаючи перед 

працівниками «СЕ Борднетце-Україна». 
Зустріти Президента прибули представники 
громадськості міста й району на чолі з го-
ловою райдержадміністрації М.Сташківим, 
головою райради В.Шепетою, міським голо-
вою В.Шматьком, депутатами обласної ради 
Л.Біликом, В.Заліщуком, В.Вислоцьким.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Президент 
Петро Порошенко у Чорткові
На цьому тижні, 14 грудня, до Чорткова завітав Президент України Петро 

Порошенко. Глава держави прибув на запуск виробництва «СЕ Борднетце-
Україна», що нещодавно звів стіни свого цеху в Чорткові, надавши робочі 
місця п’ятьом сотням наших краян. Зустрітися з Президентом прийшло 
чимало мешканців Чортківщини. Основні тези промови Президента, 
запитання, що цікавили чортківчан, – у нашій публікації.

Нардеп запрошує
У неділю, 18 грудня 2016 р., о 15-й 

год. у РКБК ім. К.Рубчакової відбу-
деться зустріч з народним депута-
том України Олегом БАРНОЮ.

На зустрічі будуть висвітлені 
такі питання: 

1. Економічний розвиток регіону.
2. Суспільно-політична ситуація в 

Україні.
3. Соціальний захист населення.
4. Різне.

Запрошуються всі бажаючі



18 грудня. Тривалість дня – 8.01. Схід – 7.54. Захід – 15.55

№ 51 (8599), 16 грудня 2016 року

Соціум4

Надзвичайна ситуація Дилема

Аргументи

«Безповоротна допомога Уряду – субсидія – це 
безготівкова допомога для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидію 
можна отримати, якщо комунальні витрати переви-
щують в середньому 15 відсотків щомісячного су-
купного доходу.

Субсидія розраховується виходячи з доходу осіб, 
які зареєстровані та проживають у будинку (квар-
тирі), і оформлюється на будь-кого з членів сім’ї. 
Наявність заборгованості з оплати за житлово-ко-
мунальні послуги не впливає на визначення права 
на призначення субсидії.

Громадяни, які одержували субсидію протягом 
2015-2016 рр., автоматично отримуватимуть її в на-
ступному (2016-2017 рр.) опалювальному сезоні.

Субсидія на природний газ (опалення та приго-
тування їжі) призначається виходячи з опалюваль-
ної площі та кількості проживаючих в будинку осіб. 
Опалювальна площа визначається згідно з нормою: 
13,65 кв. м помножено на кількість проживаючих 
осіб плюс 35,22 кв. м на сім’ю.

Наприклад, сім’я з трьох осіб проживає в будинку 
опалювальною площею 100 кв. м; у будинку вста-
новлений котел та колонка. Субсидія буде нарахо-
вана на опалювальну площу – 76,17 кв. м (13,65 
*3+35,22). На 1 кв. м опалювальної площі для Тер-
нопільської області встановлена норма 6,2565 куб. м.

В цьому випадку соціальна норма, на яку буде на-
рахована субсидія, рівна 478,84 на опалення та ще 
42 куб. м на приготування їжі та підігрів води на 3-х 
осіб. Разом – 520,84 куб. м, вартістю 3582,86 грн.

Припустимо, середньомісячний сукупний дохід 
членів сім’ї склав 6000 грн. на місяць (на 1 осо-
бу – 2000 грн.). Така сім’я повинна оплатити за всі 
комунальні послуги, включаючи водопостачання та 
електропостачання, не більше 10,72 відсотка, тобто 
не більше 643,20 грн. Сума субсидій для такої сім’ї 

– 2939,66 грн. (3582,86-643,20).
Якщо середньомісячний сукупний дохід членів 

сім’ї склав 10000 грн. або 3333,33 на 1 особу, то така 
сім’я повинна платити не більше 17,87 відсотка або 
не більше 1786,98 грн. Сума субсидій для такої сім’ї 
–1795,88 грн. (3582,86-1786,98).

Відсоток обов’язкового платежу за житлово-кому-
нальні послуги визначається (згідно з матеріалами, 
розміщеними на сайті: teplo.gov.ua) наступним чи-
ном: середньомісячний дохід сім’ї ділиться на кіль-
кість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і 
визначається середньомісячний дохід на одну особу. 
Цей дохід ділиться на прожитковий мінімум – 1399 
грн., ділиться на коефіцієнт 2 і множиться на 15 
відсотків.

Соціальні норми на природний газ: на опалення: 
13,65 помножено на кількість осіб, які проживають 
в будинку, плюс 35,22 куб. м на сім’ю. Якщо опа-
лювальна площа менша за розрахункову, до уваги 
береться розрахункова опалювальна площа. Норма 
споживання природного газу для будинків у 1-2 по-
верхи – 6,2565 куб. м (5,5 помножено на коефіцієнт 
1,143), для будинків З і більше поверхів –3,663 куб. 
м (5,5 помножено на коефіцієнт 0,666).

До цієї норми додається норма на приготування 
їжі: 14 куб. м при наявності колонки або двофунк-
ційного котла або 7,1 куб. м природного газу (при 
відсутності гарячого водопостачання та колонки) 
помножено на кількість проживаючих осіб.

Якщо ж сума субсидії не використана в поточному 
місяці, то сумою невикористаних субсидійних коштів 
можна скористатися в інших місяцях опалювального 
періоду». 

Записала Тетяна ЛЯКУШ

– Так, згідно із Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік» (зі змінами, внесеними 
Законом України від 19.05.2016 р. за № 1384-VIII) з 
1-го грудня ц. р. прожитковий мінімум для осіб, які 
втратили працездатність, встановлено в розмірі 1247 
грн., – повідомила Людмила Павлівна. – Це перед-
бачило зростання розміру насамперед мінімальної 
пенсії. Перерахунки проведено за матеріалами пен-
сійних справ. У районі такий перерахунок проведе-
но для 19346-ти пенсіонерів.

– Ви ось зазначили: насамперед мінімальної пенсії. 
Значить, зміни торкнулися й інших понять.

– Справді, перерахунок стосується і різного роду 
надбавок, підвищень та визначення права на що-
місячну державну адресну допомогу з урахуванням 
індексації.

– Деталізуєте?
– Прошу. У зв’язку зі збільшенням прожитково-

го мінімуму переглянуто: мінімальний розмір пенсії 
непрацюючим пенсіонерам відповідно до ст. 28 За-
кону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» (код виплати 135); допла-
ти за понаднормовий стаж непрацюючим пенсі-
онерам відповідно до ст. 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня»; пенсії за особливі заслуги відповідно до Зако-
ну України «Про пенсії за особливі заслуги перед 
Україною»;  мінімальні розміри пенсій по втраті го-
дувальника; мінімальні розміри пенсій по втраті го-
дувальника членам сімей військовослужбовців; під-
вищення, передбачені Законом України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
мінімальні розміри пенсій військовослужбовцям 
строкової служби та членам їх сімей, призначених 
відповідно до Закону України «Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з військової служби та 
деяких інших осіб»; надбавки на утриманців відпо-
відно до Закону України «Про пенсійне забезпечен-
ня осіб, звільнених із військової служби та деяких 
інших осіб»; довічні державні стипендії відповідно 
до Указу Президента України за № 358/2006; під-

вищення, передбачені Законом України «Про жерт-
ви нацистських переслідувань»; мінімальні розміри 
пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС; 
щомісячні державні адресні допомоги інвалідам із 
числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 
державні соціальні допомоги на догляд інвалідам ві-
йни з числа військовослужбовців І, ІІ, ІІІ груп та 
інших інвалідів війни І, ІІ, ІІІ груп; щомісячні дер-
жавні адресні допомоги інвалідам війни та учасни-
кам бойових дій.

– Перелік доволі довгенький. Цікаво, чи набагато 
коротший інший, до котрого долучено категорії, яким 
мовлено «ні»?

– Так, він справді коротший. Наразі підвищення 
не торкнулося категорії «дітей війни» – відповідно 
до Закону України «Про соціальний захист дітей ві-
йни», а ще – додаткових пенсій за шкоду, заподіяну 
здоров’ю, та компенсаційних виплат за втрату году-
вальника відповідно до Закону України «Про ста-
тус та соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи». Не перера-
ховуються й пенсії за віком стосовно тих, хто не має 
необхідного стажу роботи, встановленого нормами 
ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» (по пенсіях, що 
призначені до 1 жовтня 2011 року за наявності у 
чоловіків 25-ти, а у жінок – 20 років страхового ста-
жу; по пенсіях, призначених або перерахованих з 
урахуванням стажу та заробітку після 1 жовтня 2011 
року за наявності в чоловіків 35-ти, а в жінок – 30 
років страхового стажу).

– Десь, так би мовити, «поза кадром», залишились 
працюючі пенсіонери. Їх цілком не торкнулися зміни?

– Так, для тих, хто отримують мінімальну пенсій-
ну виплату і працюють, розмір її не змінився. Але 
якщо працюючий пенсіонер звільниться з роботи, 
йому перерахують пенсію з урахуванням прожитко-
вого мінімуму, наявного на той момент.

Запитувала Анна БЛАЖЕНКО

І знову про субсидії…
Вже вкотре читачі районки звертаються до редакції за чітким (!) тлумаченням, як-то кажуть, «на 

хлопський розум», щодо оплати за спожиті воду, енергоносії, газ при призначенні субсидії. Цього 
разу від мешканця с. Переходи Петра Скарлоша запитальна конкретика направлена спеціалістам 
газового управління: як чинити при переплаті за спожитий газ? Інформацію надала головний фахі-
вець ТОВ «Тернопільоблгаз» м. Чортків Наталія ПРОКОПИК:

Пенсійний розпач: чи справдяться надії?
Ця дата – 1 грудня – вдруге в цьому році стала жданою для тисяч пенсіонерів як України в цілому, 

так і району. Адже, як і було пообіцяно, зрештою, передбачено Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік», через зростання прожиткового мінімуму відбувся перерахунок пенсій. 
Про те, кого безпосередньо торкнулися зміни, розповіла заступник начальника Пенсійного фонду 
України в Чортківському районі Людмила ФІЛЯК.

Минулого понеділка, 5 грудня, у малій залі адмінбу-
динку відбулося спільне позачергове засідання місцевих 
комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій при Чортківській райдержадміні-
страції та міській раді під головуванням очільника РДА 
М.Сташківа за участі голови районної ради В.Шепети, 
секретаря міської ради, заступника голови місцевої ко-
місії з питань техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій при міськраді Я.Дзиндри, головного 
спеціаліста відділу з питань цивільного захисту населення 
РДА Ю.Сенчишин і членів комісій (всього – 23 особи).

На порядку денному – три питання: про  епідемічну 
ситуацію в районі із захворюваності на грип і гострі 
респіраторні вірусні інфекції, організація проведення  
протиепідемічних заходів; про функціонування пунк-
тів обігріву та соціальних патрулів; про організацію та 
проведення спеціальних об’єктових навчань і трену-
вань з питань цивільного захисту. 

Найбільшу стурбованість та невтішність викликало 
перше питання. Саме про це – детальніше. 

Про ускладнення епідемічної ситуації загалом на Чорт-
ківщині із захворюваності на грип і ГРВІ, організацію 
протиепідемічних заходів інформували першочергово 
С.Грабовецька (заступник головного лікаря Чортківсько-
го КРЦ ПМСД) та О.Чайчук (завідувач Чортківського 
міськміжрайонного відділу ДУ «Тернопільський облас-
ний лабораторний центр МОЗ України»). 

Сезон захворюваності на грип та ГРВІ розпочався із 
3 жовтня ц. р. і продовжиться до середини травня 2017-
го. В Україні в епідсезон 2016-2017 рр. циркулюють три 
штами вірусу грипу: Гонконгський (H3N2), Каліфорній-
ський (H1N1) та В (Брисбен). Найбільш небезпечним 
для населення України є Гонконгський. Прояви інфек-
ції такі ж, як і при зараженні іншими типами вірусу 
грипу. Відмінність – підвищена тенденція до розладів 
кишківника. Основні симптоми грипу: підвищення тем-
ператури тіла до 39 С і вище; сильний головний біль, 
загальна слабкість, головокружіння, почервоніння очей; 
блювота й діарея; ломота в суглобах, м’язах. Характер-
ним є частий розвиток ускладнень – бронхів, пневмо-
ній, загострення хронічних захворювань.

У нашому районі рівень захворюваності підвищувався 
на 5 відсотків щотижня, а за останні два тижні – на 21 
відсоток. 

Отже, епідемічна ситуація захворюваності ускладни-
лась. На 49-й тиждень епідсезону  (з 2 по 9 грудня ц. р.) 
загальна захворюваність склала 1542,3 випадки на 100 
тисяч населення, що вище епідпорогу на 159 відсотків.  
За останні 7 днів кількість захворілих зросла у порів-
нянні з попереднім тижнем поточного року в 2,8 раза 
(1158 випадків проти 414), в порівнянні з аналогічним 
тижнем минулого року (в 3,03 раза). Ріст захворюваності 
серед дітей у порівнянні з попереднім тижнем склав 2,54 
раза, серед дітей шкільного віку – 2 рази. Кількість гос-
піталізованих збільшилась на 76,4 відсотка. У зв’язку з 
відсутністю дітей з причини захворювання (більше 20-30 
відсотків) у навчальних закладах району призупинений 
навчальний процес. Зокрема, закриті школи: сіл Мухав-
ка, Звиняч, Свидова; м. Чортків: №№ 2, 7, 5. Летальних 
випадків не зареєстровано.

Епідситуація в районі нестійка, набирає ознак не-
благополучної (станом на 9 грудня найбільша захворю-
ваність у селах району: Стара Ягільниця, Шульганівка, 
Переходи, Нагірянка, Ягільниця, Косів, Біла). Оцінка 
ситуації щодо імунопрофілактики свідчить, що про-
гнозована кількість осіб, які належать до контингентів 
груп ризику та підлягають профілактичним щепленням 
проти грипу в епідемічний сезон 2016-2017 років, – 
5595. Вакцинація проти грипу (станом на 5 грудня) в 
районі не розпочата. 

Й останні дані щодо епідситуації: станом на 14 груд-
ня ц. р. епідпоріг становить 1065 (на 100 тис. населен-
ня) при пороговому значені 729.

Заслухавши всю інформацію, комісія вирішила: 
 – начальникам відділу освіти РДА вести чіткий об-

лік присутніх дітей в загальноосвітніх школах, інших 
навчальних закладах; регулярно подавати оперативну 
інформацію; 

 – начальнику управління освіти, молоді та спорту 
Чортківської міськради з метою запобігання захворю-
ваності на грип серед школярів міста прийняти рішен-
ня щодо призупинення навчання у школах Чорткова з 
13 грудня ц. р. до нормалізації епідситуації;

 – начальникам відділів культури, туризму, національ-
ностей та релігій Чортківської РДА та міської ради об-
межити проведення масових культурних заходів та інше.

По другому та третьому питаннях доповідав 
А.Кастранець – головний фахівець Чортківського РВ 
Управління ДСНС України в області, котрий проінфор-
мував про необхідність виконання вказівки Управління 
ДСНС України в Тернопільській області щодо органі-
зації заходів запобігання випадкам переохолодження та 
надання допомоги людям, у першу чергу малозахищеним 
верствам населення, при значному пониженні темпера-
тури повітря в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр. А 
також запропонував затвердити план-графік проведення 
практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням 
заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, 
організаціях Чортківського району. 

З усіх заслуханих питань комісія прийняла відповідні 
рішення. 

Тетяна ЛЯКУШ

Епідситуація із захворюваності 
на грип та ГРВІ набирає ознак  

неблагополучної



19 грудня. Тривалість дня – 8.00. Схід – 7.55. Захід – 15.55.  Свято Миколая Чудотворця

№ 51 (8599), 16 грудня 2016 року

5Суспільство

Інтерв’ю Колонка депутата

Конкурс

Чортківська районна організація Народного Руху України 
запрошує учнівську та студентську молодь до участі в 

pайонному конкурсі, приуроченому Дню Соборності України 
«Укpаїна починається з тебе! (В.Чорновіл)»

До складу журі конкурсу залучаються відомі діячі 
культури, освіти та науки, депутати, представники гро-
мадськості pайону.

У конкурсі беруть участь діти шкільного віку та сту-
дентська молодь. Участь дітей та молоді у конкурсі об-
межується однією номінацією.

Конкурс проводиться за такими номінаціями: «Пpоза», 
«Поезія», «Фотогpафія», розпочинається 15 гpудня 2016 
року і триває до 15 січня 2017 року включно.

Конкурсні роботи надсилати організатору електро-
нною поштою на адресу chortkivrux@ukr.net або пода-
вати особисто. Контактний телефон – 098-224-68-81.

Підведення підсумків і нагородження переможців 
буде здійснено до Дня Соборності України.

Для переможців встановлюються Дипломи першого, 
другого, третього ступенів та цінні подарунки.

Заохочувальними відзнаками для учасників конкурсу 
будуть слугувати: розміщення кращих робіт у соціаль-
них мережах –  (на офіційних сторінках Тернопіль-
ської КО та Чортківської РО Народного Руху України; 
публікація кращих робіт у газеті «Голос наpоду».

Положення про конкурс, основні вимоги щодо учас-
ті, анкету учасника конкурсу, інформацію про хід кон-
курсу можна знайти в Інтернеті на сайті Facebook у 
гpупі «Наpодний pух Укpаїни на Теpнопільщині».

Творчих, талановитих, патріотичних запрошуємо до 
участі в конкурсі, бо Україна починається з кожного з нас.

 Чортківська РО Народного Руху України

– Керівник у будь-якій галузі, в тому числі й освіти 
– це, безумовно, має бути сильна людина, здатна очо-
лити достатньо великий та непростий колектив людей 
різного віку, життєвого досвіду і педагогічного стажу… 
В січні буде 3 роки, як я очолюю освітню галузь району  
–  не скажу, що це багато часу, але повірте, в не най-
легший період мені дісталася ця робота, тому довелося 
в екстреному порядку вчитися, набувати досвіду, щось 
змінювати, напрацьовувати…

– Чи підбивали Ви підсумки бюджетного року? Які 
вони?

– Підбивати підсумки бюджетного року в освіті 
можна по-різному: для когось – це цифри, для когось 
– оцінки в табелі успішності (посміхається – Авт.). 
Проте можемо з гордістю повідомити про покращен-
ня матеріально-технічної бази сільських шкіл, до яких 
колись комусь «не доходили руки», бо всі кошти за-
лишались у місті... Лише в 2016 році за кошти освітян-
ської субвенції були виконані роботи по заміні вікон 
на енергозберігаючі у Білівській, Базарській, Заболо-
тівській, Скородинській, Полівецькій, Палашівській, 
Капустинській школах, Джуринськослобідківсько-
му НВК, Шманьківській, Сосулівській, Джуринській 
школах, проведено заміну дверей у Староягільницькій, 
Капустинській, Бичківській, Шманьківчицькій ЗОШ. 

У Милівецькій школі за кошти освітньої субвенції 
встановлено всі вікна та двері. За кошти так званого 
депутатського соцеконому (для Чортківщини, зокрема 
й галузі освіти, дані кошти «пробиває» народний де-
путат, наш колишній вчитель Олег Барна) – субвенції 
з Державного бюджету місцевим на розвиток окремих 
територій встановлено вікна у школах сіл Базар, Па-
лашівка, Полівці. У найближчому часі завдяки цим 
коштам буде замінено 67 вікон на енергозберігаючі у 
Горішньовигнанському НВК. На даний час виготовля-
ється проектно-кошторисна документація з перекриття 
й утеплення дахів Улашківської ЗОШ та Горішньовиг-
нанського НВК.

У 2016 році виконано роботи з утеплення фасаду мі-
неральною ватою з виконанням опоряджувальних ро-
біт, заміну вікон і дверей в Ягільницькій ЗОШ, рекон-
струкцію й утеплення даху Звиняцької ЗОШ за кошти 
фонду регіонального розвитку. Крім того, виготовлена 
проектно-кошторисна документація по ремонту Білів-
ської ЗОШ та подано на конкурс проектів по ФРР на 
наступний рік. Споруда потребує реконструкції, зокре-
ма заміни частини дерев’яних вікон і дверей на метало-
пластикові, заміни склоблоків фасаду на цегляні стіни, 
заміни азбестових цементних листів на металопрофіль, 
заміни 50 відсотків дерев’яних конструкцій даху, уте-
плення фасаду мінеральною ватою та ремонту системи 
опалення. Вірю, конкурсна комісія з відбору інвести-
ційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися 
на Чортківщині за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку, не омине увагою школу с. Біла 
і навчальний заклад отримає те, чого потребує, для до-
стойного функціонування.

Також у минулому році з метою надання якісних 
освітніх послуг обладнано кабінет фізики в Ягільниць-
кій школі.

Задля ефективного здійснення навчального проце-
су в навчальних закладах району плануємо оновити 
комп’ютерну техніку, яка є застарілою.

Прикро, що деякі особи, які виступали проти фінан-
сування закладів освіти, в окремих приватних розмовах 
та місцевих ЗМІ розповідають, як приклалися до онов-
лення матеріальної бази тої чи іншої школи. Для когось 
– головне піар, для мене – робота. Тому не вважаю, що 
зробила щось особливе; зробила те, що має робити кожен 
керівник на своєму місці – дбати про розвиток галузі, в 
якій працює. І як казав отець Олег Ольховецький у часі 
відзначення Дня місцевого самоврядування: любити свою 
роботу і робити її добре – це і є любити Україну. Велика 
справа починається з маленької, з кожного з нас!

– Наближається кінець фінансового звітного року, і 
окремі керівники приймають рішення про виплату пра-
цівникам винагороди за підсумками роботи за рік — так 

званої 13-ї зарплати. А Ви?
– З початку року заклади освіти району стовідсот-

ково були забезпечені фінансово. І виплата щорічної 
винагороди за сумлінну працю, і зразкове виконання 
посадових обов’язків звичайно ж буде (посміхається – 
Авт.). Варто зазначити, ми чи не єдині в області ви-
плачуємо 20-відсоткову надбавку за престижність пра-
ці всім педагогічним працівникам навчальних закладів. 
Проте прямого взаємозв’язку між рівнем фінансування 
і якістю освітнього процесу, на мою думку, не існує. 
Освіту творять особистості! Велике значення має ба-
жання і прагнення вчителя до самовдосконалення, по-
вага та любов до дітей, педагогічні здібності.

– Відомо, Уряд в бюджеті 2017 року передбачає пере-
класти витрати на комунальні платежі та на виплату 
заробітної плати непедагогічним працівникам на місцеві 
бюджети.

– Так, проект Держбюджету на 2017 рік ґрунтується 
на тому, що освітня субвенція має використовуватись 
лише на оплату праці педагогічних працівників загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. Заробітна плата непе-
дагогічних працівників та інші видатки мають здійсню-
ватися з місцевих бюджетів. Проте підстав надіятися, 
що дохідна частина місцевого бюджету зросте і він змо-
же забезпечити утримання загальноосвітніх навчальних 
закладів, на жаль, немає.

– Як забезпечені підручниками учні шкіл нашого ра-
йону?

– На даний час учні району забезпечені усіма під-
ручниками.

– Актуальним залишається питання забезпечення без-
коштовним харчуванням учнів молодших класів. Адже від 
цього залежить здоров’я дітей.

– Проблема харчування учнів 1-4 класів загально-
освітніх навчальних закладів є не лише проблемою на-
шого району, а й усієї України. При прийнятті Верхо-
вною Радою Закону України «Про Державний бюджет 
на 2015 рік» із 1 січня 2015 року не передбачені кошти 
в бюджеті на безкоштовне харчування учнів 1-4 кла-
сів загальноосвітніх навчальних закладів, окрім учнів 
пільгових категорій. Тому ми харчуємо дітей за кошти 
батьків, а діти учасників АТО харчуються за кошти, ви-
ділені з місцевого бюджету.

– Ми щось усе про матеріальне, а як здійснюється в 
закладах освіти виховний процес?

– У сучасних суспільно-політичних умовах, коли 
Україна ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусилля-
ми українських військових, добровольців, волонтерів 
відстоює свободу і територіальну цілісність, у закла-
дах освіти пріоритетного значення набуло патріотичне 
виховання дітей та учнівської молоді. Патріотичне ви-
ховання наскрізно пронизує весь навчально-виховний 
процес, органічно поєднує національне, громадянське, 
моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, еко-
логічне, фізичне, трудове виховання. Діти та педаго-
ги за роки війни в країні стали волонтерами, кожного 
року проводимо акцію «Подаруй солдату «Миколая», 
протягом усього навчального періоду прикладаємо-
ся до збору продуктів, коштів для наших захисників. 
Мали змогу разом із батьками учнів, самими учнями, 
вчителями та представниками Церкви зустрічати ді-
тей зі сходу, нещодавно в нас гостювала учителька з 
Сєвєродонецька, а наш директор Ягільницької школи 
місяць пропагував на сході українську національну по-
зицію. По краплі – і ми усі робимо спільну справу, що 
мала б згуртувати українців у прагненні миру та покра-
щення умов життя.

– Пані Ірино, яким, на Вашу думку, повинен бути хо-
роший керівник?

– Керівник повинен цінувати своїх співробітників та 
підлеглих, створювати емоційно комфортну атмосферу. 
У нас, в освіті, справді хороша команда, ціню і по-
важаю кожного. А напередодні Нового Року і Різдвя-
них свят бажаю усім наповнених світлом днів, радості, 
очікування дива й казки, душевного тепла й надії, а 
головне – миру!

Наш кор. 

Минулої п’ятниці, 9 грудня, наприкінці другого пленарно-
го засідання сесії райради присутній на ній народний депутат 
України Олег Барна вручив нагороди з нагоди Міжнародного дня 
волонтера тим добротворцям, котрі не отримали своїх відзнак 
на урочистостях тиждень раніше. Так, грамотами районної дер-
жавної адміністрації та районної ради було відзначено Віктора 

Дашкевича, Галину Дідюк, Петра Дутку, Романа Корчинського, 
Володимира Іванишина, Володимира Любого, Володимира Мо-
роза, Ярослава Остапчука, Богдана Саварина, Михайла Пили-
пика, Петра Сеньківа, Валерія Смаглія, Віктора Хом`яка, Юрія 
Шевчука, Романа Пахолка, Марію Ябчанку, Василя Градового, 
Василя Вислоцького, Марію Горбаль.

Пам`ятні монети нардеп вручив Василю Вислоцькому, Марії 
Горбаль, (на знімку) Василю Градовому, Євгену Шкабару, Сте-
панові Данилишину, Миколі Гришкову, Віктору Дашкевичу, Пе-
трові Дутці, Романові Корчинському, Володимиру Іванишину, 
Володимиру Любому, Володимиру Морозу, Ярославові Остап-
чуку, Богданові Саварину, Петрові Сеньківу, Ігорю Суботіну, 
Юрію Шевчуку, Віктору Хом`яку, Марії Ябчанці.

На сторінках нашої газети ми детально інформуємо вас, ша-
новні читачі, про хід робіт із реалізації інвестиційних програм і 
проектів, що проводяться у нашому районі за рахунок коштів із 
Державного фонду регіонального розвитку у 2016 році. У поточ-
ному році здійснювалася реконструкція чотирьох об’єктів нерухо-
мості: Улашківського СБК, районної поліклініки, Звиняцької та 
Ягільницької шкіл. Ремонтні роботи по школах виконані в повно-
му обсязі, на завершенні – перекриття будівлі поліклініки по вул. 
Й.Сліпого. 

А от по сільському будинку культури в Улашківцях не все 
так позитивно. Як повідомив перший заступник голови РДА 
І.Заболотний, у неділю, 11 грудня, за ініціативи народного депу-

тата України О.Барни було скликано екстрену комісію для обсте-
ження стану конструкції покрівлі БК с. Улашківці. Як висловився 
нардеп: «Зібрав усіх (сільську, районну владу, підрядників, про-
ектантів, замовників, активістів села) для забезпечення вчасного 
виконання й уточнення робіт, враховуючи те, що може робити 
сама громада, бо співучасть людей буде гарантувати не тільки ви-
конання більшого об’єму робіт, а й бережливе ставлення самих 
людей до їхнього ж майна».  

У присутності нардепа комісія у складі першого заступника 
голови РДА І.Заболотного, депутата облради В.Вислоцького, 
сільського голови В.Дерія, в. о. директора КП облради «Терно-
пількомунінвест» В.Власюка, директора ТОВ «АВАКС ПРОФ» 
Н.Грохоли, директора ТОВ ВК «Спецтербуд» М.Нікоровича, 
головного інженера проекту ТФ «НДІ проект реконструкція» 
О.Полигача провела обстеження стану конструкції покрівлі. 
Встановлено, стан покрівлі з хвилястої азбофанери під впли-
вом несприятливих кліматичних умов протягом трьох років 
значно погіршився, що й призвело до незадовільного стану з 
частковим руйнуванням конструкції крокв, стояків, обрешітки. 
Через це вирішили провести корегування проектно-кошторис-
ної документації із заміною покрівлі на металопрофіль площею 
650 кв. м і частковою заміною окремих елементів несучої кон-
струкції покрівлі без зміни кошторисної вартості об’єкта «Ре-
конструкції будинку культури в зв’язку з ліквідацією аварійної 
ситуації глядацької зали в с. Улашківці Чортківського району 
Тернопільської області». 

Щодо інших проектів з реконструкції, зокрема тих двадцяти 
восьми, що реалізуються з Держбюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окре-
мих територій, то їхню готовність станом на сьогодні перший 
заступник голови РДА І.Заболотний оцінює у 70 відсотків.

Оксана СВИСТУН
Фото Іванни НОГИ

Ірина ГУЛЬКА: «Велика справа починається 
з маленької, з кожного із нас!»

Жінка-керівник – це абсолютно логічне і правильне явище, бо навіть від природи жінки – більш 
стресостійкі, ніж чоловіки. А бачити кожен день симпатичну жінку-начальника таки набагато при-
ємніше… Команда жінки-керівника найчастіше отримує хороші бонуси в справах завдяки розумінню 
та моральним аспектам начальниці. Чи усе це так та про працю буденну вестимемо розмову з на-
чальником відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації Іриною ГУЛЬКОЮ. 

Волонтерам – за відданість 
народу України

Усю будівлю СБК 
буде перекрито!

В.Чорновіл: «Укpаїна починається з тебе!» 
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Недарма йому імпонує стиль імп-
ресіоністів, зокрема П`єра-Огюста 
Ренуара – сюжет картини «Дівча-
та біля фортепіано» пензля цього 
французького художника, відтво-
рений нашим візаві, одним із пер-
ших поміж писаних п. Капієм нам 
випало побачити в часі візиту до 
Улашківської музичної школи, де 
він директорує й трудиться оце ось 
рівно тридцять літ. А ще – непере-
вершеного Клода Моне: «В них ба-
гато світла, сонце, природа в робо-

тах імпресіоністів відіграють велику 
роль», – не приховує захоплення 
п. Степан. Йому недарма імпонує 
цей стиль в живописі – на проти-
вагу академічному. Бо він харак-
терний і для його доробку. На Ка-
пієві картини не просто дивишся зі 
широко відкритими очима: й вони 
навзаєм так само споглядають тебе. 
І …беруть у свій полон! Не вірите? 
Спробуйте побачити хоча б щось 
покладене його пензлем на полотно 
й одразу переконаєтесь…

Художник (нехай і самодіяльний, 

бо так п. Степан затято іменує себе, 
мотивуючи відсутністю мистецької 
освіти власне на стезі малярства) 
вже пропонував таку можливість 
громадськості наразі аж …п’ять (?) 
разів. Зауважмо: досі (тобто до року 
нинішнього) то було лише один (!) 
раз, літ десь з чотири тому, під час 
академконцерту в очолюваному ним 
мистецькому закладі. Тоді до тако-
го скромного вчинку його спонука-
ла дружина (й водночас соратниця 
за фахом) Іванна Люба. А відтак – 

виставився під час весняного «Ро-
динного балу» в Заводському БК, 
восени – в РКБК ім. К.Рубчакової 
на зібранні з нагоди професійного 
свята працівників культури й ама-
торів сцени та ось тепер, минулого 
тижня, – в часі урочин з нагоди Дня 
місцевого самоврядування.

У малярському доробку Степана 
Володимировича – понад 70 робіт. 
Вважає, що як для самодіяльного 
художника це – багато. Звідкіля ж 
у музиканта ще й захоплення пен-
злем? Зізнається: частково той та-

лант передався від покійної матері, 
Ірини Шевчук, котрій свого часу ви-
пало завідувати сільським колгосп-
ним музеєм в його родинному Кри-
венькому. Оформляючи, здавалось 
би, всуціль прозаїчні стенди про 
розвиток аграрної галузі, жінка всю 
душу вкладала в майстерні, направ-
ду художні ілюстрації. Потиху в часи 
войовничого атеїзму писала для од-
носельців образи. Заочно навчалась 
в Московському художньому інсти-
туті, щоправда, не закінчила.

А Степанко ще в дитинстві й собі 
взявся, було, за пензель та ще й за 
олійні фарби. В молодості, коли 
працював на Житомирщині, каже, 
бракувало часу для малярства: твор-
ча робота в тамтешній музшколі й 
водночас загальноосвітній теж, а 
ще – заняття з хором, ансамблем на 
льонокомбінаті. Дав вихід таланту 
вже тут, в Улашківцях. І надто плід-
ним для Капія-художника виявився 
період останніх п’яти-семи літ.

На перелічених виставках він 
презентував понад сорок робіт. Бо 
чимало з написаного «осіло» в до-
машніх колекціях старшої доньки 
Ружени в Тернополі, сина – на Ки-
ївщині, брата в Заліщиках, племін-
ниці в Одесі (направду широка гео-
графія!). Багато картин в середущої 
доньки Наталки в Улашківцях (те 
побачило виставку).

Що ж зорить на нас з полотен ав-
тора? Ось великоформатний образ 
«Вознесіння Діви Марії». Сюжет, як 
і в більшості його робіт, – запози-
чений, ним були натхненні чимало 
художників різних епох, зокрема 
Рубенс та Тіціан. Ось робота за кар-
тиною Шишкіна «Дощ в дубовому 
лісі». Фрагмент Рафаелівської «Сік-
стинської Мадонни». Малярству 
Степана Капія властиве запозичення 
сюжетів для подальшого осмислення 
та пробудження в собі власного ба-
чення, а відтак – трактування на по-
лотні. Чимало пейзажів – «Зимовий 
ранок» в Улашківцях, «Вид на Качу-
рову гору». Остання в часі робота з 
філософським підтекстом – «Погляд 
у вічне». Багато натюрмортів – таких 
об`ємних, живих, неначе в 3-D фор-
маті. Є й портрети – не абстрактні, 
а конкретні: онучки Наталочка та 
Христинка, тут суцільна імпровіза-
ція в народному українському стилі: 
стрічки, калина, квіти. А ось молод-
ша донька Оля в Парижі, на Єлисей-
ських Полях. Чи не найбільш щемна 
робота – вид на сільську родинну 
хату в Кривенькому, на вулиці Воро-
хівка (тій хаті мало не дев’яносто літ! 
покладена ще дідусем…). Знову село 
– й цілий видолинок багряних маків. 
Мальви, їх багато. Робота «в тему» – 
«Свята наближаються»: хлопчина на 
санчатах везе ялинку. Та хіба все пе-
релічиш?

Ось ці полотна – вони для п. 
Степана неначе діти. Бо кожне – 
його часточка: душі, руки, бачення. 
Згустки, вихлюпнуті на полотно. А 
ще – родинне надбання. Через те 
й на замовлення він практично не 
пише. Й не продає написаного, ціл-
ком резонно вважаючи, що кошт, 
котрий означує вартність, – не за-
вжди гріш…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Щирий світ із добрими очима
Коли споглядаєш ці полотна, мимохіть хочеться зробити крок крізь раму й заглибитися в сутність 

зображеного. Зовсім не віртуально, а наживо. Навіть розчинитися там, поміж направду живих, та-
ких органічних, сонячних барв. Адже ними «дихають» всі роботи самодіяльного художника Степана 
Капія.

Голуб – приручений птах, найдавніший у світі 
поштовий кур`єр, провісник доброї звістки. Го-
луб – символ святого духа. На жаль, невідомо, 
коли голуб став кур`єром. Стародавні греки ще у 
VІІІ ст. до н. е. користувались послугами голу-
бів. А перша державна голубина пошта з`явилася 
в Єгипті ще у 1146 році.

І тепер знадобилася б ця голубина пошта. Перед 
тим, як відчинять поштове відділення у Кривень-
кому, вишиковується чималенька черга відвідувачів. 
У кожного – свої справи. Колись у Кривенькому 
працював один листоноша й один у Василькові. А 
тепер Оксана Дячик, яка завідувала поштовим відді-
ленням, – листоноша на два села, та ще й  виконує 
ті ж функції, що й раніше. Приймає платежі за газ, 
світло, телефон, а ще несуть люди посилки, листи. 
І це ще не все.

– Оксанко, можна поповнити рахунок на теле-
фон?

– Можна. Та почекайте. Дзвонять, що вже пошту 
привезли.

– Але я не маю часу чекати.
– Маріє, йдіть принесіть мішок з грішми!
Марія Патера – довірена особа на пошті. Та й не 

тільки… Всі знають: вона чужого не візьме.
– Ще йдіть хтось мішок з газетами принесіть…
Вже несуть хліб, олію, перець.
– Купуйте, – шанобливо запрошує Оксана. План 

треба виконувати, щоб пошту не закрили. – І газети 
передплачуйте на майбутній рік. Адже передплата 
вже триває…

Стараємось допомогти виконати план, бо як по-
шту закриють, то що – до Товстенького чи Пробіж-
ни пішки ходитимемо?

– Оксанко, оформи документи на тверде паливо! 
– кричить хтось з дверей.

– Йдіть до сільської ради.
– Та вони кажуть, що то не входить в їхні 

обов`язки!.. Оформи, Оксанко, з мене могорич!..
Оксанка оформляє. І знову голос:
– А коли будуть гроші на паливо?
– Я не знаю. Що я до того маю?
– Та ти ж оформляла папери. То хто має знати?
– Їдьте в Чортків.
– Та ми були. До начальника така черга, що ми 

не доберемось, потім на першу годину на автобус 
не встигнемо…

– А ті дівчата з сусіднього кабінету кажуть, що хто 
писав заяву в травні, то гроші виділені. Вони ще у 
вересні до Кривенького «пішли»…

Ой, щось довго вони «йдуть». Та й не дивно – від-
стань чималенька: 37 кілометрів. Та й дороги по-
гані. А може, гроші «зблудили» і не туди «пішли»?

Вже й час гроші пенсіонерам рахувати, а одно-
сельчани не перестають атакувати Оксану своїми 
завданнями. Телефонний дзвінок:

– Принесеш пенсію на Лису Гору?
– Ой, не знаю, чи встигну сьогодні до Василькова 

дістатись, а на вашу Лису Гору – то точно ні.
– Але мені вкрай потрібні гроші…
– То приходіть на пошту!
– Та ноги болять…
От такі-то умови праці в сільських поштових від-

діленнях. Можливо, ті вельмишановні пани, котрі 
придумали скорочення, задумаються і повернуть 
голубину пошту? Буде задарма, якщо на оплату ко-
штів немає.

З появою телефона та Інтернету потреба у пер-
натих листоношах відпала. Та ні, не відпала. Вона 
сьогодні вкрай необхідна.

Тепер, в ХХІ ст., про голубину пошту нагадує хіба 
що олімпіада. Та ще й весільна традиція збереглася, 
котра, до речі, походить з Італії, –  випускати білих 
голубів. Птахи, котрі злітають в небо з рук нарече-
них, символізують молоде подружжя, що покидає 
батьківське гніздо.

Поверніть голубину пошту, вельмишановні чи-
новники! Вона нам вкрай необхідна. Це не жарт. Це 
серйозно. Голуби – розумні створіння. Під час Дру-
гої світової війни голубина пошта мала такий успіх, 
що 32 птахи удостоїлися вищої військової нагороди 
Великої Британії для тварин – медалі Марії Дікін.

Марія ПОЖАРНЮК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»,

с. Кривеньке

Чи повернеться 
голубина пошта?

Новинар
У голосі – і міць, і широчінь

У часі недавніх урочин з нагоди 25-літ-
тя Збройних сил України чортківські вій-
ськовики та всі, хто того дня виповнив 
залу РКБК ім. К.Рубчакової, мали змогу 
наповну впиватися його неперевершеним 
вокалом – у супроводі не менш іменитого 
мистецького колективу – Тернопільського 
муніципального духового оркестру «Орке-
стра волі». Бо ж наш земляк Микола Бла-
женко – нині вже направду метр великої 
сцени. Навчався у Львівській національній 
музичній академії ім. М.Лисенка. Тривалий 

час він – провід-
ний майстер 
сцени в Тер-
нопільському 
академічному 
обласному укра-
їнському драма-
тичному театрі 
ім. Т.Шевченка. 
Врівень з 85-літ-
тям театру торік 
отримав високе звання заслуженого артис-
та України. 

Як символ духу незборимого
Хтозна, завдяки чому в Товстенькому ви-

буяв ось такий кремезний дуб: адже, щоб 
охопити його стовбур, знадобляться обійми 
принаймні чотирьох козаків! Можливо, через 
те, що тамтешні ґрунти, подейкують, аж пере-
насичені родючим чорноземом (тому й назва 
– Товстеньке). Можливо, дерево – свідчення 
скасування обридливої доби панщини (як в 
сусідньому Кривенькому). Та нам гадається, 
що то насамперед – символ духу: незламно-
го, бунтівного, а ще – моці козацької та стрі-

лецької. Адже й 
запорожці армії 
УНР вписали 
свою сторін-
ку в історію 
села, й січови-
ки, і членство 
ОУН… 
Ведуча рубрики 
Анна БЛАЖЕНКО

Фото 
Ореста 

ЛИЖЕЧКИ
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Спонука

А я тримаю в руках пожовклий аркуш 
із сімейного архіву, датований груднем 
1943 року. Це зворушливий лист малої 
сирітки до святого Миколая. 

Ось він:
«Святий Отче Миколаю! Прийшла 

зима і незадовго прибудеш Ти на землю 
на своїх саночках, щоби радістю заяс-
нити дитячі личка. І ми в нашому ди-
тячому будинку також чекаємо на Твій 
прихід, а Ти, святий, хіба минеш малих 
сиріток? У Твоєму великому мішку, на-
певно, знайдеться трохи місця на дарун-
ки для нас.

Мені так зимно в літньому вбранні, а 
Богданко і Юрчик бігають без панчішок. 
Наша добра пані вихователька каже, що 

всі панчішки вже подерлися і нема нито-
чок, щоб їх позашивати.

Крім того, принеси нам, святий Ми-
колаю, щось солодкого, щоби хоч раз у 
Твоє свято було солодко й нам, малим 
сиріткам.

А коли Ти, святий Отче, знайшов би 
когось, хто хотів би стати мені мамою 
або хоч тетою чи вуйком, то скажи, що 
я жду на них і вже їх люблю!

Як на землю впаде сніг і вечором почу-
ємо срібні дзвіночки Твоїх саночок, наша 
молитва з певністю дійде до Тебе і при-
веде Тебе до нашого будинку...».

Наводжу цей лист, бо видається 
мені, що актуальний він і в наші дні. 
В нім висловлені мрії та потреби отих 

діточок, які не мають родин 
і живуть в дитячих будинках. 
Хоча вони не позбавлені дбай-
ливої опіки і забезпечені всім 
найнеобхіднішим, багато дечого 
їм не вистачає. І тому голос на-
шого сумління говорить: чи це 
ж не наші діти? Пригорнімо їх, 
обігріймо турботою та любов’ю. 
Вділімо їм по змозі сил, що мо-
жемо. Пам’ятаймо, що подба-
ти про дітей-сиріт, хворих або 
з неблагополучних сімей – це 
наш моральний, громадський, 
національний і християнський 
обов’язок. А найперше – мате-
ринський. Зробімо все, щоб ці 
діти відчули, що вони на рідній 
землі, серед рідних людей – що 
вони любі діти нашої великої 
української родини. 

 Раїса ОБШАРСЬКА,
 член НСЖУ

Наш церковний рік – це наче прегарна мозаїка, 
яку творять празники Господні, Богородичні та не-
проглядне число мучеників і святих. Осередок цієї 
величної мозаїки – Господь Ісус Христос, як Бог і як 
Чоловік, якого повсякчас на землі славить Церква-
паломниця, а в небі вічну славу співає Йому преве-
ликий хор ангелів, котрих створив Всевишній. Це не-
видимі, безсмертні, дуже досконалі й чисті духи, які 
мають бистрий розум і свобідну волю; їхня кількість 
безлічно велика. Пророк Даниїл бачив у видінні пре-
стол Бога, де «тисячі тисяч Йому служили, і силенна 
безліч перед Ним стояла». Сам Ісус Христос говорить 
у Святому Євангелії про легіони ангелів (Мт. 26, 53). 
Ми не бачимо їх, як не бачимо Бога нашими тілес-
ними очима. Але вони, як справжні післанці Небес 
і наші охоронці, завжди поряд.

Отці Церкви вчать, що кожна людина має свого 
ангела-хоронителя. Святий Василій Великий каже: 
«Ніхто цього не заперечить, що кожний вірний має 
свого ангела» (Проти Евномія 3, 1». Подібне гово-
рить і святий Йоан Золотоустий: «Кожний з нас має 
ангела…» (Бесіда. 26 на Ді. 12 1-3). Ще в материн-
ському лоні ангел-охоронець навчає дитину всьо-
го того, що вона має знати в майбутньому земному 
житті. Народивши дитятко, батьки згодом навчають 
його молитви-прохання в ангелика: «Ангелику Бо-

жий, хоронителю мій, завжди при мені стій: вранці, 
вдень, вночі – будь мені до помочі, стережи душі і 
тіла мого. Амінь».

Бог створив ангелів для їх щасливості. А ця щас-
ливість полягає в огляданні Бога. Адже лише Він є 
єдиним джерелом щастя. Земна щасливість та бла-
женство людей, мабуть, ніщо у порівнянні зі станом 
ангелів. Присутність ангела – атмосфера щастя, 
його погляд – радість, його пісня – натхнення.

Почитання ангелів у Східній Церкві почалося ще 
в ІІІ столітті, а в ІV вже було загальнопоширеним. 
Ангели, які залишилися вірними Богові, осяяні 
блиском Божественної слави. Вони єднають люд-
ство з Небом, навіть зі самим Всевишнім, бо «без-
настанно бачать обличчя Отця небесного» (Мт. 18, 
10). Участь ангелів у нашому спасінні не може від-
буватися проти нашої волі. Дякуймо їм щоденно за 
поміч і опіку, за гарний взірець святості й любові 
до Бога.

Тож з особливою ревністю просімо у Господа «ан-
гела миру, вірного наставника, хоронителя душ і тіл 
наших», – як молиться Свята Церква.

Петро ПАЛІЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу» 

с. Стара Ягільниця

Святий Миколай іде
Щирими сподіваннями і тремтливою радістю сповнені в ці дні маленькі 

дитячі душі. Святий Миколай їде! Які гостинці він везе на своїх санчатах? 
Малюки усміхаються, їхні оченята сяють...

Істини

«Ангелику Божий, хоронителю мій»
«Усі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога за нас грішних».

(Велике повечер`я).

До тебе скоро прийде Миколай

До тебе скоро прийде Миколай
І під подушку покладе гостинці –
Цукерки, фрукти, одяг і книжки,
Багато всього знайдеш у торбинці.

Ще з вечора щаслива дітвора
Святого з вікон хати виглядала,
І він прийшов так тихо до воріт
Тоді, як ніч над світом вже кружляла.

Читав листи, написані йому,
І розкладав всім щедрі подарунки,
Ішов і жодну хату не минав,
Носив з собою ласощів пакунки.

Приніс він також ласку і любов,
Й дарунки щирі мамі, тату, брату.
Зносіть до нього щиро молитов,
Він знов за рік прийде у вашу хату.

 
Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ, 

с. Звиняч

Написано серцем

Птахи дикої природи Чортківщини

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 07.05, 08.25 
Смакота 
06.35 Ера будiвництва 
07.15 Ранок 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.10 Т/с «Травма» 
09.55 Д/с «Смачнi 
подорожi» 
10.30 Спорт. Тиждень 
10.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. III етап. Мас-старт 
15 км (чол.) 
12.00 Бiатлон. Кубок 
свiту. III етап. Мас-старт 
12,5 км (жiн.) 
13.20 Казки Лiрника 
Сашка 
13.35 М/с «Мандрiвники 
в часi» 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Фольк-music 
15.50 Твiй дiм-2 
16.30 Д/с «Вiзит до 
Кореї» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Мовами свiту. 
Мистецький пульс 
Америки 
17.55 Книга.ua 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 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 
23.15 Пiдсумки 
23.35 На слуху 
02.00 Д/с «Нацiональнi 
парки» 

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 - 8» 
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 «Слуга народу» 
22.00 «Грошi» 
23.35 Т/с 
«Теорiя брехнi - 2» 
00.30 Т/с «Байки Мiтяя» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 13.20, 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 
«Яблуневий сад» 
14.00 «Речдок» 
15.25 «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 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для 
батькiв» 
18.50 «Мiй Шевченко» 
19.30 «Учнiвський 
щоденник» 
19.45 «Егей, Європо!» 
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 
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УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.25, 07.05, 08.25 
Смакота 
06.35 Ера будiвництва 
07.15 Ранок 
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 
13.35 М/с «Мандрiвники 
в часi» 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Свiтло 
15.30 Д/ф «Назарiй 
Яремчук. Мiсiя, 
позначена небом» 
16.25, 02.00 Д/с 
«Нацiональнi парки» 
17.25 Д/с «Iсторичнi 
розслiдування» 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 
19.25 Вiзитiвка Карпат 
20.00 З країни в Україну 
20.30 Слiдство. Iнфо 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.40 Мегалот 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.45, 12.20 «Мiняю жiнку - 8» 
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 «Слуга народу» 
22.00 «Повернiть 
менi красу-2» 
23.35 Т/с 
«Теорiя брехнi - 3» 
00.30 Т/с «Байки Мiтяя» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 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» 
15.50 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.50 «Подробицi» 
22.50 Х/ф 
«Гувернантка» 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» 
14.45, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
15.15 «Українськi голови 
в Баварiї» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.15, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
18.20 «Пiщанi iсторiї» 
18.30 «Моя професiя» 
18.40 «Не перший 
погляд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Євромакс 
08.30 «Невiдома 
Україна» 
08.55 «Добрi традицiї» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Смаки 
культур» 

11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10, 21.30 Музична 
програма 
«Гал-клiп» 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00, 02.30 Академiчний 
ансамблю пiснi i танцю 
«Подiлля» 
14.00, 01.00 Х/ф 
«15 i вагiтна» 
16.40 «Чарiвний ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 «Формула 
здоров’я» 
22.40 Х/ф «Чужа слава» 

ICTV
05.30 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Патруль. 
Самооборона 
10.20, 16.55 Т/с 
«Третього не дано» 16+ 
12.25, 13.20 Х/ф 
«Пристрель їх!» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 16.20 Т/с 
«Вiддiл 44» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний 
фронт 
21.25 Х/ф «Тупий i ще 
тупiший-2» 16+ 
23.45 Т/с 
«Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Все буде смачно!» 
11.00, 18.30 «За живе!» 
12.15 «МайстерШеф. 
Дiти» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.55, 22.45 
«МайстерШеф - 6» 
23.30 «Давай поговоримо 
про секс-2» 
01.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 01.25 Зона ночi 
04.15 Х/ф «Вiрус 
кохання» 
05.55, 18.00 Абзац 
06.45, 08.05 Kids Time 
06.50 М/с «Турбо» 
08.10 Т/с «Щасливi 
разом» 
10.05 Т/с «Спецзагiн 
Кобра» 16+ 
13.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
19.00, 21.55 Варьяти 
20.55 Київ вдень та вночi 
01.20 Служба 
розшуку дiтей 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.10, 05.20 
Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.50 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 04.40 
Зоряний шлях 
13.10, 15.30, 21.00, 23.30 
Т/с «Старша сестра» 
18.00 Т/с «Спiвачка 
й доля» 
19.45, 03.40 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
23.00 Подiї дня 
00.20 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п 
«Край землi» 
09.50 «Дембель» 
10.50 «Облом.UA.» 
11.15 «Вiдеобiмба» 
12.50 Х/ф «Острiв 
МакКiнсi» 
14.45, 23.45 Т/с 
«Ласко» 16+ 
16.40 Х/ф «Лiтак проти 
вулкана» 16+ 
19.20 «Люстратор 7,62» 
20.00 Х/ф «Повернення 
Геркулеса» 16+ 
21.55 Х/ф 
«Американський 
самурай» 16+ 
01.40 Т/с «МЕК 8» 16+ 
02.05 Х/ф 
«Вишневi ночi» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 07.05, 08.30 
Смакота 
07.15 Ранок 
09.00 Вiчне 
09.15 Т/с «Травма» 
09.55 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
10.30, 19.30 Про головне 
11.10 Чоловiчий клуб 
11.50 Д/ф «Василь 
Симоненко. Тиша i грiм» 
12.25 Слiдство. Iнфо 
13.20 Казки Лiрника 
Сашка 
13.35 Як це? 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Надвечiр’я. Долi 
15.45 Спогади 
16.25 Д/с «Нацiональнi 
парки» 
17.25 Д/с «Iсторичнi 
розслiдування» 
18.25 Новини. Свiт 
19.00 Новини. Культура 
19.25 Вiзитiвка Карпат 
20.00 З країни в Україну 
20.05 Малi мiста 
20.30 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 8» 
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 «Слуга народу» 
22.00 «Свiт 
навиворiт - 8» 
23.30 Х/ф «Погана 
компанiя» 

ІНТЕР
06.20, 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» 
15.50 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
22.50 Х/ф «Будинок 
для двох» 

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» 
11.45 «Пiщанi iсторiї» 
14.30 «Надiя є» 
14.45, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Мандри Великим 
Лугом» 
15.30 «ПрофStyle» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Акценти тижня» 
18.20 «Зелений БУМ» 
18.40 «Егей, Європо!» 
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» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.30 «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Смаки 
культур» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.40 «Сад, город, 
квiтник» 
13.00 Академiчний 

07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
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 «Справжня цiна» 
09.45 «Сад, город, 
квiтник» 
09.55, 22.35 «Добрi 
традицiї» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Авторська теорiя» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 «Смаки культур» 
17.30 «Про нас» 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Сiльський 
календар» 
22.40 Х/ф «Снiговики» 

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.10 Х/ф «Зона 
висадки» 16+ 
12.25 Звезда YouTube 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Краще не 
повторюй! 
14.10, 16.20 Х/ф 
«Син Маски» 
16.45 Х/ф «Маска» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 21.40 
Бiльше нiж правда 
22.25 Свобода слова 
00.30 Х/ф «Тремтiння 
землi-5. Кровна рiдня» 16+ 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Все буде смачно!» 
09.50, 18.30 «За живе!» 
11.05 Х/ф «Чоловiк 
у моїй головi» 
13.40 «Битва 
екстрасенсiв-16» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.55, 22.45 «Хата на 
тата» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.15, 18.00 Абзац 
07.05, 08.25 Kids Time 
07.10 М/с «Турбо» 
08.30 Х/ф «Кодекс 
злодiя» 16+ 
10.25 Х/ф «База 
Клейтон» 16+ 
12.20 Х/ф «Код Да Вiнчi» 16+ 
15.15 Х/ф «Янголи та 
демони» 16+ 
19.00 Ревiзор 
22.10 Страстi за ревiзором 
00.15 Х/ф «Нiхто не знає 
про секс 2» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Х/ф «Маша й 
ведмiдь» 
13.25, 15.30 Т/с 
«Волошки» 
18.00 Т/с «Спiвачка 
й доля» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Старша 
сестра» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф «CSI. Мiсце 
злочину» 

2+2
08.00 «Облом.UA.» 
08.35 «Вiдеобiмба» 
09.00 «Top Gear» 
10.05 «Богатирi» 
11.05 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» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.00 Х/ф «Пристрелити 
героя» 16+ 
21.40 Х/ф «Збройний 
барон» 16+ 
00.00 Т/с «Ласко» 16+ 
02.00 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 18.40, 21.00, 01.30 
Новини 
06.15, 08.15 Ера бiзнесу 
06.25, 08.25, 11.05, 
13.15, 22.55, 23.30, 00.15 
Погода 
06.30, 07.05, 08.30 
Смакота 
07.15 Ранок 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Вiчне 
09.15 Т/с «Травма» 
09.55 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
10.30, 19.30 Про головне 
10.55 Д/ф «Комуналка» iз 
циклу «Декомунiзацiя» 
11.20 Вiйна i мир 
12.05 Вiкно в Америку 
12.30 Вересень 
13.20 Казки Лiрника 
Сашка 
13.35 М/с «Мандрiвники 
в часi» 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Фольк-music 
15.50 Борхес 
16.25 Д/с «Нацiональнi 
парки» 
17.25 Д/с «Iсторичнi 
розслiдування» 
18.25, 01.20 Новини. Свiт 
19.00, 01.45 Новини. 
Культура 
19.20 Вiзитiвка Карпат 
20.00 Утеодин з Майклом 
Щуром 
20.30 Нашi грошi 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
23.00 Золотий гусак 

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» 
10.45, 12.20 
«Мiняю жiнку - 8» 
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 «Слуга народу» 
22.00 «Новий iнспектор 
Фреймут. Мiста» 
23.35 Т/с 
«Теорiя брехнi - 2» 
00.30 Т/с «Байки Мiтяя» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 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» 
15.50 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.45 «Подробицi» 
22.50 Х/ф «Дочка 
баянiста» 12+ 
01.45 Х/ф «Вiк 
Аделайн» 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 «Егей, Європо!» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15 «Мiй Шевченко» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.30 «Просто неба» 
18.20 «У пошуках 
легенд» 
18.30 «Золота провiнцiя» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

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

00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Сiльський 
календар» 
08.05 «Сад, город, 
квiтник» 
08.30 «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Смаки 
культур» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 «Чарiвний ключик» 
12.10, 21.50 «Добрi 
традицiї» 
12.15 «Твiй дiм» 
12.40 «Про кiно» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Iнша жiнка» 
17.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Євромакс 
21.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Русалки» 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 «Балада про 
бомбера» 16+ 
11.55, 13.20 Х/ф «Зона 
висадки» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.20 Т/с 
«Вiддiл 44» 16+ 
16.50 Т/с «Третього не 
дано» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Х/ф «Пристрель 
їх!» 16+ 
23.10 Т/с 
«Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Все буде смачно!» 
11.00, 18.30 «За живе!» 
12.15 «МайстерШеф. 
Дiти» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.55, 22.45 
«МайстерШеф - 6» 
23.10 «Давай поговоримо 
про секс-2» 
01.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 18.00 Абзац 
06.45, 08.05 Kids Time 
06.50 М/с «Турбо» 
08.10 Т/с «Щасливi 
разом» 
10.05 Т/с «Спецзагiн 
Кобра» 16+ 
13.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
19.00 Аферисти в 
мережах 
21.00 Київ вдень та вночi 
22.00 Зiрки пiд гiпнозом 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.10 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
13.10, 15.30 Х/ф 
«Хочу замiж» 
15.50 Х/ф «Четвертий 
пасажир» 
18.00 Т/с «Спiвачка й доля» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Старша 
сестра» 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Кiборги 
Луганського аеропорту» 
10.00 «Дембель» 
11.00 «Облом.UA.» 
11.25 «Вiдеобiмба» 
12.10 Х/ф «Збройний 
барон» 16+ 
14.40, 23.35 Т/с «Ласко» 
16+ 
16.35 Х/ф «Острiв 
МакКiнсi» 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
20.00 Х/ф «Крадiжка у 
Лас-Вегасi» 16+ 
21.45 Х/ф «Лiтак проти 
вулкана» 16+ 
01.35 Т/с «МЕК 8» 16+ 
02.00 Х/ф «Дорога на 
Сiч» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.40, 21.00 Новини 
06.20, 08.20, 11.25, 06.25, 
07.05, 08.25 Смакота 
06.35 Ера будiвництва 
07.15 Ранок 
08.30 Територiя закону 
09.00 Вiчне 
09.15 Т/с «Травма» 
10.45, 19.30 Про головне 
11.35 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
12.25 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
13.20 Казки Лiрника 
Сашка 
13.35 Хочу бути 
14.00 Суспiльний 
унiверситет 
14.30 Вiра. Надiя. Любов 
15.45 Театральнi сезони 
16.25 Д/с «Нацiональнi 
парки» 
17.25 Д/с «Iсторичнi 
розслiдування» 
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 
23.35 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» 
10.45, 12.20 
«Мiняю жiнку - 8» 
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 «Вечiрнiй квартал» 
23.40 Х/ф «Службовий 
роман» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 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» 
15.50 «Сiмейний суд» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Сусiди за 
розлученням» 
23.00 Х/ф «Врятувати 
рядового Райана» 16+ 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Що робити?» 
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15 «Тема дня» 
11.30 «Армiя 
нескорених» 
14.30 «Егей, Європо!» 
14.55, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
15.15, 21.15 
«Думки вголос» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Актуальне 
iнтерв’ю» 
17.35 «Живi сторiнки» 
18.20 «Пiд одним небом» 
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 Т/с «Панi 
покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Слiдства. Iнфо» 
08.10 Д/ф «Українськi 
голови в Баварiї» 
08.30 «Невiдома 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Смаки 
культур» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.50 «Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Останнiй 
мисливець» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
18.00 Т/с «Запороги» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 «Сiльський 
календар» 
20.40 «Про кiно» 
21.50 «Добрi традицiї» 
22.35 Х/ф 
«Без звуку» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 16.50 Т/с «На 
безiменнiй висотi» 16+ 
11.50, 13.20 Х/ф 
«Червона спека» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.20 Т/с 
«Вiддiл 44» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.50 «Що? Де? Коли?» 

СТБ
08.45 Х/ф «Любов 
приходить не одна» 
10.45 Х/ф «Кров не вода» 
14.10 Х/ф 
«Мамочка моя» 
18.00, 22.00 
«Вiкна-Новини» 
18.30, 00.20 Т/с 
«Коли ми вдома» 
19.55, 22.45 
«Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 18.00 Абзац 
07.00, 08.10 Kids Time 
07.05 М/с «Турбо» 
08.15 М/ф «Хортон» 
10.05 Х/ф «Острiв Нiм» 
11.55, 21.55 Половинки 
13.45, 20.55 
Київ вдень та вночi 
19.00 Хто зверху? 
23.45 Варьяти 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.10 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
13.10, 15.30, 21.00 Т/с 
«Старша сестра» 
18.00 Т/с «Спiвачка 
й доля» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 

2+2
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Неоголошена 
вiйна. Льотчики» 
10.00 «Дембель» 
11.00 «Облом.UA.» 
12.00 «Вiдеобiмба» 
15.00, 01.00 Х/ф 
«Пекельний смерч» 16+ 
16.45 Х/ф «Винищувачi» 
16+ 
19.00 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: Вуличнi 
вiйни» 16+ 
20.50 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: Смертельне 
правосуддя» 16 
22.40 Х/ф «Королiвство 
вiкiнгiв» 18+

УТ-1
08.35 Тепло. Ua 
09.00 М/с 
«Мандрiвники в часi» 
10.15 Як це? 
10.50 Хто в домi господар? 
11.10 Хочу бути 
11.35 Школа Мерi 
Поппiнс 
11.50 Казки 
Лiрника Сашка 
12.00 Суспiльний 
унiверситет 
12.50 QUEST. Музика 
Ф.Шопена в iнтерпретацiї 
Н.Лебедєвої 
14.00 5 баксiв.net 
15.30 Книга.ua 
16.00 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
17.45 Х/ф «Собака на 
Рiздво» 
19.30 Фiльм Богдана 
Кутєпова «Життя i смерть 
у Гуцулiї, або про трьох 
братiв, мандрiвних музик 
i вуйка-небiжника» 
20.30 Баклани на 
Балкани 
21.00 Новини 
21.30 Спорт. Тиждень 
22.25 НIЧНА МЕСА 
РIЗДВА ХРИСТОВОГО 
ЗА УЧАСТЮ СВЯТIШОГО 
ОТЦЯ ФРАНЦИСКА В 
БАЗИЛIЦI СВЯТОГО 
ПЕТРА 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.50 «Грошi» 
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
10.00, 23.10 
«Свiтське життя» 
11.00 Х/ф «Iнша жiнка» 
15.00 «Вечiрнiй квартал» 
17.30 Т/с «Недотурканi» 
18.30 «Розсмiши комiка 
- 2016» 
20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
21.15 «Лiга смiху» 
00.10 «Вечiрнiй Київ - 
2016» 

ІНТЕР
09.30 Прем’єра. Док.
проект «Врятувати i 
зберегти» 
10.20 Х/ф «Екiпаж» 
13.30 Док.проект 
«Леонiд Фiлатов. Щоб 
пам’ятали...» 
14.40 Х/ф «Будинок для 
двох» 
16.30 «Всi хiти Гумор 
FM» 
17.50, 20.00, 20.30 
«Подробицi» 
22.30 «Добрий вечiр на 
Iнтерi» 
23.15 Прем’єра. 
«Ювiлейний концерт 
Iгоря Крутого» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
11.00, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Захисник 
Вiтчизни-рятувальник» 
14.30 «Удосвiта» 
15.00 «Arte, viva!» 
15.30 «Пiд одним небом» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Назбиране» 
18.00 «Театральнi 
сезони» 
18.45 «Стародавнi 
культури» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00 «Сад, город, 
квiтник» 
06.15, 11.00 «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.30, 11.50, 14.20, 16.50, 
20.00, 00.00 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.35 Х/ф «Те, що бачив 
мiсяць» 

09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 «Слiдства. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з 
Рiком Реннером 
11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.00 «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф 
«Тiльки пiсля вас» 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Панi Завiрюха» 
16.30 Дiм книги 
17.00, 23.10 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 У фокусi Європа 
20.10 Концерт «Скрипкове 
дерево роду II» 
21.10 Х/ф «Подвiйна 
рокiровка 3» 16+ 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.55 Бiльше нiж правда 
09.55 Секретний фронт 
10.55 Антизомбi 
11.50 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.00 Iнсайдер 
14.05 Х/ф «П’ятий 
елемент» 16+ 
16.40 Х/ф «Повернення 
героя» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Механiк-2» 16+ 
22.10 Х/ф «Коммандос» 16+ 
00.00 Х/ф «Кантрабанда» 16+ 

СТБ
06.05 «ВусоЛапоХвiст» 
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 Т/с «Коли ми 
вдома» 
11.55 Х/ф «Вечори на 
хуторi поблизу Диканьки 
(Нiч перед Рiздвом)» 
13.10 «Зваженi та 
щасливi - 6» 
15.45 «Хата на тата» 
19.00 «Х-Фактор - 7. 
Гала-концерт. 
Оголошення переможця» 
23.25 «Нацiональне 
талант-шоу «Танцюють 
всi!-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.15 Київ вдень та вночi 
08.20 Зiрки пiд гiпнозом 
10.15 Ревiзор 
13.25 Страстi за 
ревiзором 
15.35 Суперiнтуїцiя 
17.20 Х/ф «Гарфiлд: 
Iсторiя двох кiшечок» 
18.55 Х/ф «Крок вперед-4» 
21.00 Х/ф «Крок вперед 
5: Все або нiчого» 
23.20 Х/ф «Вiрус 
кохання» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
10.00 Кулiнарна Академiя 
Олексiя Суханова 
11.00 Х/ф «Хочу замiж» 
13.00, 15.20 Т/с «Квиток 
на двох» 
17.25, 19.40 Т/с 
«Листи з минулого» 
22.15 Х/ф «Арифметика 
пiдлостi» 
00.10 Реальна мiстика 

2+2
08.55 «Облом.UA» 
09.05 «Вайпаут» 
10.55 «Богатирi» 
12.00 «Top Gear» 
13.05 Х/ф 
«Легенди: Гробниця 
дракона» 16+ 
14.55 Х/ф «Мисливцi» 16+ 
16.45 Х/ф «Мiсiя на Марс» 
16+ 
18.55 Х/ф «Напролом» 16+ 
20.50 Х/ф «Конан 
Варвар» 16+ 
22.55 Х/ф «Синдбад i 
Мiнотавр» 18+ 
00.45 Х/ф «Афганськi 
лицарi» 18+

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.35 На слуху 
07.05 Тепло. Ua 
07.20, 23.30 Золотий 
гусак 
08.15 Смакота 
09.00 Спорт. Тиждень 
09.40 Баклани на 
Балкани 
10.05 Х/ф «Двi собаки 
на Рiздво» 
12.00 Театральнi сезони 
12.35 Мистецькi iсторiї 
12.55 РIЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
ТА АПОСТОЛЬСЬКЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ 
РИМУ I ЦIЛОГО СВIТУ 
СВЯТIШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА з ПЛОЩI 
СВЯТОГО ПЕТРА у РИМI 
13.50 Спогади 
14.20 Фольк-music 
15.45 Твiй дiм-2 
16.05 Борхес 
16.40 Д/ф «Неочiкуване 
побачення» 
17.05 Обличчя вiйни 
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 «Свiт навиворiт - 8» 
10.50 «Новий iнспектор 
Фреймут. Мiста» 
12.10 Т/с «Слуга народу» 
16.00 Х/ф «Службовий 
роман» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Мелодрама «Все 
одно ти будеш мiй» 
01.05 «Аргумент кiно» 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 «Навколо М» 
13.00 «Добрий вечiр 
на Iнтерi» 
14.00 Х/ф «Сусiди за 
розлученням» 
16.00 Т/с 
«Полуничний рай» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.30 «Великий бокс з 
Василем Ломаченко та 
Олександром Усиком» 
01.30 Х/ф «Врятувати 
рядового Райана» 16+ 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.15 «Театральнi 
сезони» 
14.30 «Поклик таланту» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Абетка здоров’я» 
17.30 «Не перший 
погляд» 
18.00 «Як це?» 
18.25 «Почерк долi» 
18.50 «Тиждень. 
Крок за кроком» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Iз нашої 
вiдеотеки» 

TV-4
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота 
радостi життя 
09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 

12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Панi Завiрюха» 
13.30 «Чарiвний ключик» 
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Формула 
здоров’я» 
15.30 Д/ф «Українськi 
голови в Баварiї» 
16.00 Євромакс 
16.25, 22.10 «Добрi 
традицiї» 
16.30 «Слiдства.Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.45, 00.45 Мiська рада 
iнформує 
20.00 Огляд 
свiтових подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Сестри Март 
на Рiздво» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.15 Звезда YouTube 
09.40 Дивитись усiм! 
11.20 Краще не 
повторюй! 
12.20, 13.00 Х/ф 
«Повернення героя» 16+ 
12.45 Факти. День 
14.50 Х/ф «Коммандос» 16+ 
16.40 Х/ф «Механiк-2» 16+ 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Захисник» 16+ 
22.15 Х/ф «План втечi» 16+ 
00.25 Х/ф «Червона 
спека» 16+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 Т/с «Коли ми 
вдома» 
13.40 «МайстерШеф - 6» 
19.00 «Битва 
екстрасенсiв-16» 
21.15 «Один за всiх» 
22.25 «Х-Фактор - 7. 
Гала-концерт. 
Оголошення переможця» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.50 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
11.05 Х/ф «Гарфiлд: 
Iсторiя двох кiшечок» 
12.45 Х/ф «Iсторiя 
Попелюшки» 
14.40 Х/ф «Крок вперед-4» 
16.40 Х/ф «Крок вперед-5: 
Все або нiчого» 
18.50 Х/ф «Битва року» 16+ 
21.00 Х/ф «Вiльнi» 16+ 
23.05 Х/ф «Керрi» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Подiї 
07.30 Зоряний шлях 
09.15 Х/ф «Арифметика 
пiдлостi» 
11.10 Т/с «Листи з 
минулого» 
15.10 Х/ф «Кульбаба» 
17.00, 20.00 Т/с «Мiй 
улюблений генiй» 
19.00 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
22.00 Т/с «Квиток 
на двох» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Маскi-шоу» 
09.00 Бушидо 
10.35, 16.00 «Роби 
бiзнес» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Цiлком таємно» 
15.00 «Дембель» 
16.25 Х/ф «Конан 
Варвар» 16+ 
18.45 Х/ф «РЕД 2» 16+ 
20.55 Х/ф «Морська 
пригода» 16+ 
22.45 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: 
Смертельне правосуддя» 
16+ 
00.25 Х/ф «Королiвство 
вiкiнгiв» 18+ 
02.45 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди»

ОВЕН (21.03-20.04)
Дійте рішуче та сміливо 

і вам може зненацька по-
щастити в найризикованіших 
справах. Уміння залучати на-
вколишніх на свою сторону 
допоможе віднайти рішення 
ваших професійних завдань. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
На роботі важливо не кон-

фліктувати з начальством, 
проявіть витримку, дотримуй-

теся пристойностей, вам це 
зарахується. У вихідні весе-
літься від душі, тільки поста-
райтеся не розтратити всі гро-
шові запаси. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Доля може приготувати для 
вас приємні сюрпризи. Цікава 
робота дозволить вам уникну-
ти різких перепадів настрою. 

РАК (22.06-23.07)
Ваше рішення побічно впли-

не на багато подій, що з вами 
відбуваються. Не базікайте за-
йвого і не відволікайтеся на дріб-
ниці – і ви одержите бажане. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Бажано знизити темп ді-

лового життя, але перед на-
пором вашої енергії будуть 
неспроможними всі обме-
ження та перешкоди. 

ДІВА (24.08-23.09)
Зберігайте свої ідеї та 

плани в таємниці. Бажано 
рівномірно чергувати робо-
ту та відпочинок. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На вашому шляху можуть 

виявитися підводні камені. 
Не обов’язково всі пробле-
ми вирішувати самостійно, 
може знадобитися допомо-
га або порада друзів.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Вам удасться зміцнити 

свій авторитет, хоча й до-
ведеться переконувати, що 
ви здатні долати будь-які 
труднощі. Якщо вас будуть 
провокувати на з’ясування 
відносин, намагайтеся не 
вступати в конфлікти. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви зараз на гребені хви-

лі, вас оточують загадки, 
навіть плітки роблять вам 
відмінну рекламу. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ви зможете вигідно 

представити ваші діло-
ві якості, що сприятливо 
відіб’ється на ваших про-
фесійних успіхах. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Вам, імовірно, дове-

деться прикласти чимало 
зусиль, щоб утримати ситу-
ацію під контролем. Усьому 
провиною буде зайва емо-

ційність. Спокійніше реагуй-
те на сюрпризи та можливі 
проблеми. 

РИБИ (20.02-20.03)
Тверезий розум і інтуїція 

допоможуть вам блискуче 
впоратися зі складною ситу-
ацією. Будьте завбачливі при 
спілкуванні з начальством, 
потрібно проявити свої зна-
ння та компетентність в пи-
танні, що обговорюється. 

ансамблю пiснi i танцю 
«Подiлля» 
14.00, 01.00 Х/ф «Уроки 
водiння» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Слiдства.Iнфо» 
20.30 Д/ф»Українськi 
голови в Баварiї» 
21.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Сезон 
повернення» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Т/с «Третього 
не дано» 16+ 
11.50, 13.20 Х/ф «Тупий 
i ще тупiший-2» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.20 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
16.50 Т/с «На безiменнiй 
висотi» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Х/ф «П’ятий 
елемент» 16+ 
00.05 Т/с 
«Лас-Вегас» 16+ 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.00 «Все буде 
смачно!» 
11.50, 18.30 «За живе!» 
13.05 «МайстерШеф. 
Дiти» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.55, 22.45 «Зваженi та 
щасливi - 6» 
23.10 «Один за всiх» 
00.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 18.00 Абзац 
06.45, 08.05 Kids Time 
06.50 М/с «Турбо» 
08.10 Т/с «Щасливi 
разом» 
10.05 Т/с «Спецзагiн 
Кобра» 16+ 
13.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
19.00 Суперiнтуїцiя - 2 
20.50 Київ вдень та вночi 
21.50 Аферисти в 
мережах - 2 
23.55 Варьяти 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 11.10 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
13.10, 15.30, 21.00 Т/с 
«Старша сестра» 
18.00 Т/с «Спiвачка 
й доля» 
19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину» 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «5 киборгiв» 
10.00 «Дембель» 
11.00 «Облом.UA.» 
11.25 «Вiдеобiмба» 
12.50 Х/ф «Повернення 
Геркулеса» 16+ 
14.45 Т/с «Ласко» 16+ 
16.40 Х/ф 
«Американський 
самурай» 16+ 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.00 Х/ф «Винищувачi» 
16+ 
21.45 Х/ф «Справжнє 
правосуддя: Вуличнi 
вiйни» 16+ 
23.35 Х/ф «Синдбад i 
Мiнотавр» 18+ 
01.10 Т/с «МЕК 8» 16+ 
02.10 Х/ф «Двiйник»



Чортківський район також не об-
минула ця хвороба. Випадки захворю-
вання на ВІЛ/СНІД почали реєстру-
ватися з 2000 року. На даний час на 
обліку перебуває 40 осіб. Серед них 5 
дітей, народжених ВІЛ-інфікованими 
матерями.

У світі все більше й більше дітей, 
які були інфіковані ВІЛ при наро-
дженні, виростають і стають підліт-
ками, у зв`язку з чим виникає черго-
вий ланцюжок проблем, пов`язаних 
із проживанням в суспільстві. Серед 
населення склалася думка про те, що 
обстеження на реакцію Васермана чи 
мікрореакцію і обстеження на ВІЛ – 
ідентичні. Це помилка. Перший ана-
ліз виявляє венеричні захворювання, 
а тест на ВІЛ-інфекцію інший. 

У нашому районі проживає деяка 
кількість осіб з ВІЛ-інфекцією. Вони 
живуть в собі, закомплексовані, не 
знаючи виходу з ситуації. Звичайно, 
діагностування ВІЛ-інфекції змінює 
безтурботне життя на осмислене, 
адже, щоби не допустити переходу 
ВІЛ в СНІД, потрібно прикласти чи-
мало зусиль, а не озлоблення. Досить 
часто пацієнти не звертаються за лі-

куванням, чим пришвидшують розви-
ток хвороби. Слід пам`ятати: хворі на 
СНІД гинуть від супутніх «звичайних» 
захворювань внаслідок сильно осла-
бленого імунітету й самотужки виліку-
ватися не зможуть. ВІЛ-інфекція – це 
хронічне захворювання, що на даний 
час лікується державою безкоштовно. 
Для цього існують кабінети «Довіри», 
де допомагають відтермінувати ви-
никнення хвороби і покращити якість 
життя. ВІЛ-інфекція протікає трива-
лий період, і необхідно адаптуватися 
в суспільстві.

Шановні краяни! Якщо ви має-
те щонайменші сумніви щодо свого 
ВІЛ-статусу, пов’язані з частою змі-
ною статевого партнера, користуван-
ням багаторазовим інструментарієм 
для медичних маніпуляцій, травмами 
м`яких тканин при наданні послуг ма-
нікюр, педикюр, звертайтеся для ано-
німного, безкоштовного обстеження в 
поліклініку м. Чорткова.

Галина ПАЛІЙЧУК, 
лікар-інфекціоніст ЦКРЛ

Відверта розмова між студентами спеці-
альності «Сестринська справа», виклада-
чами основ сестринської справи Петром 
Бучком, інфекційних хвороб Марією Ма-
зурик, української мови і літератури Люд-
милою Юрчак, бібліотекарем Лідією Чай-
ківською нікого не залишила байдужим. 
Адже мова йшла про ставлення до хворих 
на СНІД у нашому суспільстві.

Як пише автор книги С.Талан, «… ми 
повсякчас кудись поспішаємо, завжди 
не встигаємо, метушимося, нарікаємо на 
життя і не помічаємо за повсякденними 
клопотами тих, кому справді дуже важко. 
Ми шукаємо у близьких і родичів співчут-
тя та порозуміння, але часом не замислю-
ємося над тим, чи зробили самі щось до-
бре й корисне для інших…». 

Ця книга розкриває проблему ставлен-
ня оточуючих до людей, хворих на СНІД, 
дає мінімальне уявлення нам відчути, як 
почуваються ВІЛ-інфіковані в суспільстві. 
Головна героїня Даша, яка захворіла на 
СНІД випадково, виконуючи обов’язки 
медсестри, зустрілася з нерозумінням 
і зрадою навіть найближчих людей. Та 
вона не опустила руки, а стала боротися 
за життя і постаралася принести користь 
суспільству. 

Саме ставлення до хворих на СНІД  об-
говорювали студенти за круглим столом. 
Одні з них були вражені тим, як профе-
сійна медсестра, знаючи засоби захисту,  
могла заразитися. Інших не залишила 
байдужими зрада хворої дівчини батька-

ми, коханим чоловіком, друзями. Май-
бутні медсестри висловлювали думки про 
керівників клінік, що відмовляли голо-
вній героїні у прийнятті на роботу. Адже 
за Законом України «Про запобігання 
захворюванню на синдром набутого іму-
нодефіциту (СНІД) та соціальний захист 
населення» вони не мали права так чини-
ти. Дехто зі студентів висловив думку про 
те, що вони не готові ще до того, щоби 
лікуватися в клініці, де працює заражена 
СНІДом медсестра або віддати свою ди-
тину в садочок, де вихователька чи нянеч-
ка – ВІЛ-інфіковані. У студентів першого 
курсу виникло багато запитань про шля-
хи зараження СНІДом. На всі ці питання 
кваліфіковану відповідь надала викладач 
Марія Мазурик, а Петро Бучко пояснив 
майбутнім медсестрам способи захисту від 
інфекції на робочому місці.

Підсумувала обговорення книги авторка 
цих рядків, котра побажала учасникам за-
ходу, щоб усе жахливе, що сталося з геро-
ями роману, обійшло їх стороною, щоби 
кожний з присутніх до кінця усвідомив 
усю небезпеку, яку несе СНІД, і зробив 
усе можливе для того, щоб уберегти себе 
і своїх близьких, рідних від цієї страшної 
інфекції, бо СНІД може увійти практично 
в кожен дім, у кожну сім’ю. І наголоси-
ла: «Всі мають пам`ятати: здоровий спосіб 
життя, чистота у взаєминах – найкращі 
методи профілактики СНІДу».

Лідія ЧАЙКІВСЬКА, 
бібліотекар ЧДМК

Чортківська РК ДЮСШ була пред-
ставлена в трьох вікових групах. У 
середній групі, де виступали наші ви-
хованці, брали участь команди Чер-
нігівської, Кіровоградської, Мико-
лаївської, Запорізької областей, м. 
Чернівці та власне дві чортківські ко-
манди: юнаки 2002-2003 р. н. «Чорт-
ків ДЮСШ-1» здобула перше місце, 
«Чортків ДЮСШ-2» стала третьою. 

Кращим воротарем турніру визнано  
Дмитра Баліцького («Чортків ДЮСШ-
1»), а кращим гравцем турніру став 
Арсен Чубатий («Чортків ДЮСШ-2»).

Вдячні організаторам і спонсорам 
турніру за підтримку.

Віктор ДАНИЛИШИН, 
заступник директора 

Чортківської РК ДЮСШ

Умови сучасного сьогодення – це 
період розвитку інформаційних техно-
логій, впровадження новітніх систем, 
тенденцій та віянь, що зобов’язує нас 
до постійного пошуку і вдосконален-
ня, щоб завжди перебувати на крок 
попереду та відповідати сучасним ви-
могам. Чортківський державний ме-
дичний коледж, завдячуючи своєму 
керівникові – канд. мед. наук Любо-
мирові Білику, є флагманом у галузі 
навчання медиків за сучасними техно-
логіями та методами, впровадженням 
новітніх підходів до оволодіння фахом 
медика. Не є винятком і процес фі-
зичного вдосконалення студентів. 

Відповідаючи сучасним вимогам, в ко-
леджі юнаки та юнки мають змогу від-
відувати спортивну секцію з кроссфіту. 

Кроссфіт (з англ. CrossFit): Cross – 
перетинати, суміщати, форсувати; Fit 
– у хорошій формі, сильний, здоровий. 
Кроссфіт – це програма тренувань, 
комплекс фітнес-вправ, розроблений для 
опрацювання всіх м’язових груп, вихо-
вання сили і витривалості спортсмена. 

Нещодавно в столиці нашої держа-
ви проводились змагання із вказаного 
виду спорту «BURPEE CHALENGE» 
(одна з базових вправ у системі тре-
нувань з кроссфіту); метою яких була 
популяризація сучасних тренувальних 
систем та здорового способу життя. У 
змаганнях взяла участь чимала кіль-
кість учасників зі спортивних клубів 
як Києва, так і з різних міст України; 
серед них – і команда Чортківського 

державного медичного коледжу, тре-
нерами якої є Юрій Гуцул і викладач 
фізичного виховання Ігор Літвін. У 
результаті змагань студенти  нашого 
навчального закладу посіли II загаль-
нокомандне місце, а в особистій пер-
шості найкращими були Володимир 
Демид (студент 213-ї групи спеціаль-
ності «Лікувальна справа») та Вікторія 
Ванджура (студентка 343-ї групи спе-
ціальності «Фармація»). Друге місце 
в особистій першості виборола Діана 
Крисак (студентка 343-ї групи спеці-
альності «Фармація»), а третє – посів 
Сергій Українець (студент 115-ї групи 
спеціальності «Лікувальна справа»). 

Відрадно зазначити, організатори та 
гості змагань були приємно подиво-
вані високим рівнем фізичної підго-
товленості студентів-медиків нашого 
коледжу, а також – пропагуванням 
сучасних оздоровчих систем не тільки 
в межах столичного масштабу, а й на 
районному рівні. Та найважливішим є 
те, що ми вкотре підтвердили високий 
рівень нашого навчального закладу і 
впровадження новітніх систем у ме-
тодиці підготовки майбутніх фахівців, 
продемонструвавши, що ми можемо 
не лише конкурувати зі столичними 
грандами, а й бути кращими. Говоря-
чи словами нашого директора, якщо 
бути кращими – то кращими в усьому!

 Ігор ЛІТВІН, 
викладач фізичного виховання

Чортківського державного 
медичного коледжу

Якщо бути кращими – 
то кращими в усьому!

Здобуто «золото» й «бронзу»
Нещодавно, 2-4 грудня, в спорткомплексі Чортківського навчально-

наукового інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ проходив 
Всеукраїнський турнір з міні-футболу Асоціації сільського футболу під 
егідою Федерації футболу України.

СНІД уже не екзотика
Нещодавно весь світ відзначав День боротьби з ВІЛ-інфекцією. СНІД 

вже давно перестав бути екзотичним діагнозом. Сьогодні його діагносту-
ють все частіше, причому в пацієнтів, які не належать до груп високого 
ризику, а перебувають серед загальних прошарків населення.

Коли ти поруч
У всьому світі на початку грудня говорять про СНІД, про те, яку загрозу 

існуванню людства несе глобальна епідемія. Можна згадувати й оплакува-
ти тих, хто вже помер, можна говорити про масштаби трагедії... А як бути 
тим, хто заражений ВІЛ-інфекцією, але тут, поряд із нами?  Саме цій темі 
був присвячений  круглий стіл «Відкрий свої очі», проведений у формі об-
говорення книги С.Талан «Коли ти поруч», приурочений Всесвітньому дню 
боротьби зі СНІДом і порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми, що прой-
шов в бібліотеці Чортківського державного медичного коледжу.
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Знай наших! Лікарі застерігають

Круглий стіл



Через що ж ось ця 
знимка збереглася в ро-
динному архіві Пасічни-
ків? Та через те, що на 
ній відображена засобом 
фотооб`єктива тітка на-
шої відвідувачки, мами-
на сестра Антоніна Па-
січник. Жінка принесла 
до «Голосу народу» фо-
тоспомин з двох причин: 
по-перше, їй заімпону-
вала наша нова рубрика 
– власне «Фотоспомин». 
Каже, дуже добру спра-
ву ми започаткували, бо 
ж за кожним ось таким 
штрихом – чиїсь цікаві 
долі, котрі разом скла-
даються в наш спільний 
життєпис, в родовід. А 
по-друге – п. Дарія мала 
на меті зосередити увагу 
нині сущих містян на то-
дішньому стані чортків-
ських доріг.

Зауважмо: її усміхнена 
тітонька стоїть на колиш-
ній вул. Міцкевича (нині 
С.Бандери). По праву 
руку від неї, поза кадром, 
– будівля теперішньої 
Укрпошти, по ліву – десь 
там громадиться будівля 
нинішнього суду. Влас-
ниця фото акцентує на 
отому, попри тротуарний 
бордюр, майстерно ви-
мощеному дренажі для зливних стоків. 
Хіба маємо таке тепер? А які ошатні, 
з кругленькими «голівками» деревця! 

Схоже, наші предки любили своє місто 
відданою, діяльною любов`ю. Направ-
ду: варто повчитися нащадкам…

Записала Анна БЛАЖЕНКО
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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

терміново будинок у с. Шманьківці (роз-
ташований у центрі села). Є 3 житлових 
кімнати, кухня, ванна, туалет, газове опа-
лення, водопровід (водопостачання з кри-
ниці); підключено телефон. Є підвал, гос-
подарська будівля, 20 сотих городу. Ціна 
помірна, можливий торг. 

Детальніша інформація за тел.: 
067-768-08-01, 063-927-45-22. 

21 грудня, середа,
з 9-ї до 16-ї год.

КУПУЄМО 
ДОРОГО

 ВОЛОССЯ
натуральне – від 33 см, сиве, 

фарбоване та шиньйони– від 45 см.
При здачі волосся від 40 см – 

стрижка оплачується.
Годинники механічні, 

радянські, наручні у жовтих 
корпусах вибірково на 

запчастини. 
Адреса: м. Чортків, 
вул. Петрушевича, 1,  

перукарня «М.І.С. Стиль» 
(біля магазину «Весна»)

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.

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.

Засторога

транспорт

здам цокольне приміщення у централь-
ній  частині  Чорткова. Внутрішні стіни 
оздоблені молодим гранітом. Площа – 
90 кв. м. Ціна – 40 грн. за 1 кв. м.

Тел.: 067-945-32-01.

здам  АПТЕКУ 70 кв. м із обладнан-
ням у центральній частині  Чорткова. 
Ремонт, індивідуальне опалення, теле-
фон, інтернет.

Тел.: 067-945-32-01.

Фотоспомин

оренда

Вважати недійсними

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.

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.

державний акт серії ЯГ за № 463892 
на право на земельну частку (пай) для 
ведення товарного сільськогосподар-
ського виробництва – рілля, кадастро-
вий номер 6125587000:01:001:0998, ви-
даний Росохацькою сільською радою 
на ім’я: ПРОВАЛЬНА Ганна Павлівна. 

державний акт серії ЯГ за № 462872 
на право на земельну частку (пай) для 
ведення товарного сільськогосподар-
ського виробництва – пасовище, када-
стровий номер 6125587000:01:01:1819, 
виданий Росохацькою сільською радою 
на ім’я: ПРОВАЛЬНА Ганна Павлівна.

для створення сім’ї познайомлюся із 
жінкою з розумною різницею у віці. 
Мені 50 років. Не п’ю, не палю. Освіта 
вища. Працюю.

Тел. 095-947-65-85.

Насамперед слід дотримуватись одні-
єї важливої умови: якщо в святкуванні 
беруть участь понад 50 осіб, потрібно 
використовувати приміщення, забезпе-
чені не менш як двома евакуаційними 
виходами, що не мають на вікнах глу-
хих ґрат і розташовані не вище друго-
го поверху в будівлях з перекриттям із 
горючих матеріалів.

Особи, яким доручено проведен-
ня таких заходів, перед їх початком 
зобов’язані ретельно оглянути при-
міщення і переконатись у повній го-
товності останніх у протипожежному 
відношенні, у тому числі в забезпече-
ності потрібною кількістю первинних 
засобів пожежогасіння, справності за-
собів зв’язку, пожежної автоматики та 
сигналізації.

Не дозволяється заповнення примі-
щень людьми понад встановлену нор-
му, зменшення ширини проходів між 
рядами, встановлення в проходах до-
даткових крісел, стільців тощо, повне 
вимкнення під час спектаклів або ви-
став світла, використання віконниць 
для затемнення, проведення вогневих 
та інших пожежонебезпечних робіт, а 
також включення в програму (сцена-
рій) номерів (вистав) з використанням 
вогневих ефектів.

Ялинка повинна встановлюватися 
на стійкій основі; за відсутності в при-
міщенні електричного освітлення (під 
час можливого відключення тощо) свя-
то має проводитися тільки протягом 
світлового дня; ялинку не слід вста-
новлювати в проходах, біля виходів, 
на шляхах евакуації; ілюмінація має 

бути виконана з додержанням правил 
влаштування електроустановок; у разі 
використання електричної освітлюваль-
ної мережі без понижуючого трансфор-
матора на ялинці можуть застосову-
ватись гірлянди тільки з послідовним 
увімкненням лампочок напругою до 12 
Вольт; при виявленні несправності в 
ілюмінації (нагрів проводів, блимання 
лампочок, іскріння тощо) вона повинна 
бути терміново вимкнена; не дозволя-
ється прикрашати ялинку целулоїдни-
ми іграшками, а також марлею і ватою, 
не просоченими вогнезахисною речо-
виною, застосовувати для ілюмінації 
ялинки свічки, одягати дітей в костюми 
з легкозаймистих матеріалів (вати, па-
перу, марлі та ін.).

Отже, основні вимоги пожежної 
безпеки при влаштуванні новорічної 
ялинки та проведенні святкових захо-
дів нескладні й не вимагають особли-
вих матеріальних витрат. Але суворе їх 
дотримання дозволить не затьмарити 
веселе новорічне свято, уникнути всі-
ляких неприємностей, пов’язаних із 
пожежею.

Особливу небезпеку, що сприяє ви-
никненню пожежі та травмуванню лю-
дей, становить використання піротех-
нічних засобів. Тому засторога батькам 
з проханням не дозволяти дітям пусто-
щів з піротехнічними виробами.

Володимир ЗАКАЛОВ, 
начальник районного відділу 

Управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у 

Тернопільській області

Щоб ялинка – виключно позитив
Незабаром новорічні свята. Організації, будинки культури, шкільні та ди-

тячі установи, оселі наших громадян прикрасять новорічні ялинки – не-
одмінні атрибути цього свята. Однак поряд із позитивними емоціями при 
недотриманні елементарних вимог правил пожежної безпеки лісові красуні 
можуть зіпсувати святковий настрій. У зв’язку з цим Чортківський районний 
відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Тернопільській області нагадує головні вимоги правил пожежної безпеки під 
час підготовки та святкування новорічних і різдвяних свят.

Цими днями минає 40 днів 
з дня смерті 
ПРОЦЬКІВ 

Кнарік Левонівни.
Висловлюємо співчуття лікарю 

швидкої допомоги Наталії Михай-
лівні Процьків.

В цей тяжкий для Вас і Ваших 
рідних час, поділяємо Ваш біль, бо 
немає ближче, миліше і дорожче 
людини, ім’я якої – мама.

Подяка
Нашу родину спіткало велике горе 

– в результаті важкого захворювання 
відійшов у вічність Матвієшин Михай-
ло Зіновійович. Та за його життя з усіх 
сил боролись лікарі Степан Степано-
вич Мальований, Ігор Володимирович 
Шкварок, Ірина Ігорівна Юзик, Олек-
сій Олександрович Нестеров. 

Висловлюємо їм щиру подяку, низь-
кий уклін за їх самовіддану працю, лю-
дяність.

На жаль, не всі медики в наш час так 
сумлінно ставляться до своїх посадових 
обов’язків, мобілізуючи в стараннях 
щодо догляду хворого своє милосердя 
та сердечність.

Родина Матвієшиних,
м. Чортків

цегляний газифікований житловий бу-
динок у с. Лисівці Заліщицького райо-
ну. Є 4 кімнати, коридор, веранда, на 
подвір’ї – криниця, літня кухня на 2 
кімнати, 2 підвали, стодола, стайня, сад, 
біля будинку – 12 сотих городу. Є ще 
додаткові городи. Ціна – 30 тис. у. о.

Тел.: 067-948-50-78 (Марія), 
додатковий – 097-562-24-50. 

знайомство

Усмішка Чорткова крізь століття
Ось цю давню знимку, «родом» десь так із 30-х років минулого століт-

тя, якось нещодавно принесла до редакції жителька Чорткова Дарія-Зофія 
Баюк (із дому Пасічник). Мешкає жінка на вулиці Броваровій: там зроста-
ла, там її родовите гніздо. То – давня чортківська фамілія, коріння котрої 
гніздиться отам, на колишній Долішній Вигнанці, мабуть, вже кілька століть.

Загублено біометричний пас-
порт республіки Чехія на прізвище 
Dovhalyuk Yaroslav. Просимо поверну-
ти за винагороду.

Тел.: 097-770-30-85, 067-867-88-79.

РЕСТОРАН КИТАЙСЬКОЇ 
КУХНІ ЗАПРОШУЄ 
на святкування 
Нового року.
Звертатися за 

адресою: м. Чортків,
вул. Аптечна, 9
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14 грудня святкував своє 5-річчя  
дорогий синочок, внук, братик, 

похресник
Михайлик ПАСЕЧКО.

З Днем 
 народження, 
 любий синочку!
Найрідніший, 
       зоре ясна! 
Хай в житті Тебе 
  сонце голубить
І цілує у щічки 
              весна!
Хай гладенькими 
 будуть стежинки

І збуваються мрії щораз,
Не затьмарюють погляд сльозинки 
Та ніколи не буде образ!
А сьогодні у вечірньому небі 
Лиш Тобі буде сяять зоря!
Попросимо в неї долі для Тебе,
Наше сонечко і надіє ясна!

З любов’ю – мама 
Галина, батько Віталій, 
бабусі, братик Андрійко, 

сестрички Юля, Вікторія, 
хресні батьки. 16 грудня святкує своє 50-річчя, 

а 19 грудня – День Ангела голова 
Швайківської сільської ради

Микола Станіславович АНТОХІВ, 
людина він компетентна, вольова, 

доброзичлива, а найголовніше – 
людяна і відчуває чужий біль, 

творить добро.
Від щирого сер-

цям вітаємо і ба-
жаємо Вам міц-
ного здоров’я, 
подальшої актив-
ності, довголіття, 
благополуччя і ра-
дості. Хай кожен 
новий день Ва-
шого життя при-
носить Вам лише 

добро, доля буде щедрою на успіх, 
а тепло та підтримка близьких зігрі-
вають Вашу душу. Нехай завжди й у 
всьому Вас супроводжує удача, су-
путниками життя будуть непохитна 
воля та оптимізм.

Дякуємо за Вашу працю, турбо-
ту та відданість. Нехай доля завжди 
буде прихильною до Вас та Вашої 
родини, а кожен новий день дарує 
приємні враження, задоволення від 
роботи та світлу надію на майбутні 
роки!

З повагою – колектив 
Швайківської 

сільської ради, 
завідувач клубу та 
завідувач ФАПом.

18 грудня святкує свій ювілей 
дорога наша подруга

Леся СМАГЛІЙ
зі с. Горішня Вигнанка.

Хай сміється доля, 
як калина 
        в лузі, 
Будуть завжди 
  поруч Твої 
   рідні й 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 в домі ведеться,
А доля дарує хай довгого віку,
Щоб щастя й здоров’я 

      було ще без ліку.

З повагою – подруги 
Люда і Надя з сім’ями.

18 грудня свій ювілей відзначатиме 
дорога наша племінниця, сестра 
і цьоця, хороша людина і просто 

красива жінка
Леся Романівна СМАГЛІЙ.

Летять роки, 
  мов лебеді 
           у вирій,
Життя іде, 
        його 
   не зупинить.
Прийми вітання 
        наші щирі 
І побажання 
          від душі.
Хай горе 
 обходить Тебе 

                                стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові від близьких, 
                      а ласки — від Бога.
Від щирого серця 
                   здоров’я бажаєм – 
Без нього не милі ніякі діла, 
В здоров’ї – багатство і радість 
І більшого щастя на світі нема. 
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
В душі панують мир і доброта, 
Ісус Христос здоров’я посилає 
На многії та благії літа.

З найкращими 
побажаннями – цьоця Оля, 

вуйко Іван, Наталя, Ігор, 
Оленка і Славик з сім’єю.

Колектив товариства мисливців 
і рибалок щиро вітає свого 

шанованого голову 
Миколу Володимировича КРУПУ

з козацьким ювілеєм 
та Днем Ангела, які він 

святкуватиме 19 грудня.
Від усього серця 
    Вам бажаєм 
Здоров’я, затишку,  
            тепла!
Хай гарний 
настрій розквітає, 
Щоб в серці 
 молодість жила.
Шануєм Вас 
   за відданість
       та щирість,

За теплі та розрадливі слова. 
Тож хай Господь пошле Вам 
                      з неба милість, 
Пречиста Діва 
                хай в житті допомага.
Від Бога ласки Вам бажаєм, 

Здоров’я Вам на всі літа! 
Хай сонце вам яскраво сяє 
І в серці квітне доброта.

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

депутата районної ради
Василя Івановича БИЧКА.

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! 

Щиро вітаємо з Днем народження 
отця Мар’яна ЛЕМЧУКА.

Великий дар 
 Господь Вам  
 зволив дати –
священиком 
    поставив 
    між людьми
І владу дав, 
щоб нам гріхи 
       прощати,
Нас всіх 
       чинити 
           Божими дітьми.
На Ваше слово 
            наш Спаситель з Неба
Невидимо приходить на престіл
І тілом-кров’ю наші душі кормить
Із Ваших рук в Літургії Святій.
Тож дай Вам, Боже, сил, здоров’я,
Хай Вашу працю 
                Бог благословить,
Щоб з Ваших рук 
                 приймали ми Ісуса
У храмі цім іще багато літ.

З християнською 
любов’ю – спільнота 
Матері в Молитві, 

Апостольство Молитви, 
парафіяни церкви Вознесіння ГНІХ

м. Чортків.

Щиросердечно вітаємо 
з Днем Ангела всечесного 

отця-декана Андрія МЕЛЬНИКА.
Прийміть щирі 

вітання у знак ве-
ликої поваги до 
Вас як духовно-
го провідника в 
серцях сподвиж-
ницької праці в 
ім’я служіння Бо-
гові.

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

З християнською любов’ю – 
спільнота Матері в Молитві, 

Апостольство Молитви, 
парафіяни церкви 
Вознесіння ГНІХ

 м. Чортків.

19 грудня, у це чарівне прекрасне 
свято, зустрічає свій ювілей 
та День Ангела найлюбиміший 

і найдорожчий для нас 
Микола Вікторович ГЛЕК.

Щиро вітаємо!
Найперше 
зичимо здоров’я
Щоб Бог 
щоденно дарував,
Щоб у Своїй 
    опіці добрій
Щомиті, 
щосекунди мав.
Ти – добрий син, 
внук, брат і зять,
І люблячий як чоловік 
               дружину поважаєш,
А що вже донечку свою – 
                     то слів нема...
Ти в ній душі не чаєш.
Побільше би 
            родилося таких синів,
То ними би пишались кожні 
                           батько й мати,
Бо сльози на очах 
                за нього у житті
Доводиться лиш 
              з радості втирати.
Хай щастя супроводить 
                     Тебе всюди,
Любов, повага й шана 
                       не минають,
А Твої дії й працю 
                   повсякденну
Лиш щирі визнання

               людей вінчають.

З любов’ю – рідні.

Щиросердечно вітаємо з першим 
17-річчям найдорожчу в світі 

онучку, наймилішу племінницю, 
найкращу сестричку

Андріанку Андріївну ЧЕРКАСОВУ
з м. Чортків.

Ми Тебе вітаєм 
із великим 
           святом
І Тобі бажаєм 
  радості багато.
Хай сміється 
      сонце 
з голубого неба
І ромашки 
ніжні зацвітуть 
      для Тебе.
Хай в житті        
      Твоєму горя не буває,
На устах усмішка 
                завжди розквітає.
Хай для Тебе ранки 
                    будуть золоті,
Хай цвітуть троянди 
               у Твоїм житті.
Хай Матінка Божа
                   Тебе охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії та благії літа.

Любляча бабуся Оля, 
Євген, Оксана, 

сестричка Софійка.

22 грудня свій 50-річний ювілей 
та День Ангела відзначатиме 

чудова щира людина, турботлива 
мама та найкраща бабуся

Ганна Євстахіївна ДОВБУШ.
Летять роки, 
  мов лебеді 
      у вирій,
Життя іде, 
    його 
   не зупинить.
Прийми 
   вітання 
     наші щирі
І побажання 
        від душі.

Бажаєм здоров’я, 
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров’ї – багатство і радість
І більшого щастя на світі нема.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії та благії літа.

З найкращими побажаннями 
– мама Марія, мама Стефанія, 

чоловік Іван, син Володимир, 
невістка Юля та онуки   
Олександр і Владислав, 

сестра Таня з чоловіком 
Богданом, брат Володимир 

з сім’єю.

 Дорогого чоловіка, батька, 
люблячого дідуся

Миколу Володимировича КРУПУ
вітаємо з 60-річчям.

В цю зимову 
днину Тебе 
вітає вся родина. 
Всі Тебе люблять, 
       поважають
І здоров’я Тобі 
       бажають, 
Щастя, 
   радості, сили,
Щоб сто літ іще 
        прожив.

Нехай на білій скатертині 
будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом Тебе 
           хай завжди сонце гріє, 
Слова подяки линуть звідусіль.
Хай Тебе хоронить Мати Божа 
Від злих людей і різних бід,
Хай дасть здоров’я і поможе 
Прожити в щасті многая і благая літ.

З любов’ю та повагою – 
дружина Люба, донька 

Оля з чоловіком Іваном, 
внуки Владислав і Денисик 

та вся родина.


