
Вже більше 75-ти років, як кривавими 
поступами пройшла по нашій землі Друга 
світова війна, а чорні фантоми небезпеки 
минувшини ще й досі вриваються в сьогодення.

(Читайте на 10-й стор.)
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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Співбесіди проводяться з понеділка по п’ятницю 
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

– В’язальників схемних джгутів, кабелів та шнурів
(без вимог до освіти та досвіду роботи)

– Електромеханіків, налагоджувальників технологічного 
устаткування, інженерів та інших спеціалістів

Гарантуємо:
офіційне працевлаштування, медичне страхування, навчан-

ня за рахунок роботодавця, гарячі обіди, безкоштовне тран-
спортування до місця роботи працівників позмінного графіку

Чортківська філія 

ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Фантоми

Тел. 
для довідок:

2-16-06

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШ АВТОМОБІЛЬ

Тел. 068-774-00-77

– 35 %
У рамках відновленої 

державної програми 
енергоефективності 

за участі 
АТ «Ощадбанк», 

«УКРГАЗБАНК»

Енергозберігаючі 

ВІКНА 
ДЕШЕВШЕ 
з державною 
програмою 

енергозбереження

Наша адреса: 
м. Чортків, вул. 

Степана Бандери, 63
Тел.: 097-000-34-34 

095-929-01-23

Бомби 
під костелом

«Молодший спеціаліст» 
поза законом?

С. 2-3 С. 4 С. 10

Обережно! 
Смертельні кити

Чортківчани – батько і син 
два роки воюють за «ДНР»...

Відпочинкова зона 
чи супермаркет? 

Визначалася громада

С. 11



Що ж стало причиною 
цього поважного зібран-
ня за участю аж двох на-
родних обранців Украї-
ни? Причина банальна: 
як зазначив голова ради 
директорів ВНЗ І-ІІ рів-
нів акредитації області, 
директор Технічного ко-
леджу ТНТУ ім. І.Пулюя 
Володимир Калушка, з 
початку цього року ді-
яльність вищезазначе-
них навчальних закладів 
фактично опинилася 
поза законом. 

У рейтингу сплати податків 
серед сільгосптоваровиробни-
ків Тернопільщини «Агрополіс» 
(Кернел) займає лідируючі пози-
ції. Протягом 2016 року це аграр-
не підприємство спрямувало до 
бюджетів усіх рівнів більше 51 
млн грн. податків і зборів, що є 
одним з кращих рейтингових по-
казників для агробізнесу регіону.

При цьому державний бюджет 
отримав 39 млн гривень подат-
кових надходжень. Показово, що 
бюджетоформуючою складовою 
тут став податок на додану вар-
тість, який свідчить про реальний 
розвиток сільськогосподарського 
виробництва. За вказаний період 
«Агрополіс» (Кернел) сплатив по-
над 34 млн гривень ПДВ. Окрім 
цього, до державної скарбниці 
сплачувався єдиний соціальний 
внесок (ЄСВ) – більше 4 млн 
грн., а також військовий збір з 
орендної та заробітної плати – 
820 тис. грн. 

До місцевих бюджетів Терно-
пільщини надійшло понад 12 млн 
гривень. Як правило, доходи те-
риторіальних громад формують-
ся за рахунок сплати податку з 
орендної плати за земельні паї, 
із заробітної плати працівників, 
єдиного податку 4-ї групи (з кіль-
кості оброблювальної землі), еко-
логічного податку, рентної плати 
за надрокористування тощо.

Зауважимо, що сумлінна сплата 
податків в аграрному секторі – 
це запорука стабільного розвитку 
сільських територій, адже левова 
частина коштів, сплачена Кер-
нел, використовується для покра-
щення соціальної сфери, благо-
устрою та інфраструктури сіл.

24 лютого. Тривалість дня – 10.36. Схід – 6.53. Захід – 17.30

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2675 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.

індекс 61366
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На часі2

Працюємо прозоро!

Освітянське життя

Відзнака

У районній раді

ГРАФІК

виїзного прийому громадян голови районної ради та його заступника 
в приміщенні сільських рад

Шепета В.М. Полівці
Джурин

   Джуринська Слобідка
1 березня

з 9- ї до 11-ї год.
з 11-ї до 13-ї год.
з 13-ї до 15-ї год.

Пушкар П.І. Кривеньке
Товстеньке
Пробіжна

2 березня
з 9- ї до 11-ї год.
з 11-ї до 13-ї год.
з 13-ї до 15-ї год.

«Молодший спеціаліст» поза законом?
Минулого тижня, 16 лютого, на базі Чортківського державного медичного коледжу відбулося 

засідання ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації нашої області, на яку 
були запрошені народні депутати України Тарас Юрик та Микола Люшняк, начальник управління 
освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома, голова райдержадміністрації Михайло Сташків, 
голова районної ради Віктор Шепета і міський голова Володимир Шматько. 

У 2016 році підприємство «Агрополіс» 
компанії Кернел сплатило 
понад 51 млн грн. податківЯк стало відомо, комісія з присудження Всеукра-

їнської літературної премії імені Степана Сапеляка, 
розглянувши творчі доробки претендентів, а також 
беручи до уваги п’яту річницю від дня смерті відо-
мого поета й громадського діяча, визначила лауре-
атів почесної нагороди. Серед лауреатів премії ім. 
С.Сапеляка за 2016 рік – троє наших земляків: чле-
ни НСПУ отець Василь Погорецький – священик, 
доктор теологічних наук (м. Копичинці), Володи-
мир Погорецький – головний редактор журналу 
«Золота Пектораль» (м. Чортків), а також уродже-
нець села Джурин літературознавець Євген Баран 
– нині голова Івано-Франківської обласної пись-
менницької організації. 

Нагадаємо, Степан Сапеляк народився у селі Рос-
охач на Чортківщині. Він – політв’язень комуніс-
тичного режиму, член Міжнародного ПЕН-клубу, 
правозахисник, лауреат Національної премії  Укра-
їни ім. Т.Шевченка. Після звільнення із заслання 
проживав, оскільки повернутися в отчий край влада 
не дозволила, у Харкові, де й передчасно закінчився 
земний шлях видатного сина Тернопілля.

«Голос народу» повторно звертаєть-
ся до поетів Чортківщини, котрі при-
святили своє перо нашим воїнам, які 
відстоюють сьогодні суверенітет Укра-
їни на Донбасі, подавати свої твори до 
редакції з тим, аби випустити збірку 
творів цієї тематики, що буде передано 
нашим землякам-захисникам України в 
зону АТО.

Чекаємо на ваші твори, митці!

Серед лауреатів премії 
Степана Сапеляка –

 троє уродженців Чортківщини

Подяка

 Чекаємо 
на ваші твори, митці!

Голова районної спілки воїнів-«афганців» 
М.Заблоцький висловлює глибоку подяку очільни-
ку райдержадміністрації М.Сташківу, заступникам 
голови РДА І.Заболотному та І.Вівату, начальнику 
відділу організаційної роботи Чортківської райради 
А.Шумці за велику підтримку в організаційних пи-
таннях щодо проведення урочистостей з нагоди 28-ї 
річниці виведення військ з Афганістану. 

Вельми дякую від імені всіх своїх побратимів 
за розуміння, повсякчасну матеріальну допомогу, 
бажання завжди підставити дружнє плече в про-
блемних ситуаціях голові Чортківської райради 
В.Шепеті, його заступникові П.Пушкареві; уклін-
на вдячність депутатам Тернопільської облас-
ної ради Л.Білику, В.Градовому, В.Вислоцькому, 
В.Заліщуку; директорам КХП П.Стефаняку, ПАП 
«Паросток» Є.Шкабару, лісгоспу В.Фреяку, «Чорт-
ківсир» А.Арутюняну, голові правління райСТ 
І.Заболотному; Заводському селищному голові 
Л.Павлінській та начальнику гуманітарного від-
ділу Заводської селищної ради І.Стечишину; при-
ватним підприємцям В.Хом`яку, І.Задорожному, 
М.Чорному, М.Огороднику, М.Гадз, Л.Махомету, 
А.Бедрику, В.Кресінському; командиру військової 
частини А1915 А.Вівсяному; директору РКБК ім. 
К.Рубчакової Й.Овод; директору ПрАТ «Агропро-
дукт» М.Плішці.

Довідка: 
Кернел – найбільший вироб-

ник і постачальник сільсько-
господарської продукції з регі-
ону Чорноморського басейну на 
світові ринки. Вертикально-ін-
тегрована структура Компанії 
будується на тісно пов’язаних 
між собою бізнес-сегментах: 
виробництво, експорт та вну-
трішні продажі соняшникової 
олії; високотехнологічне рос-
линництво; експорт зернових 
культур; надання послуг із збе-
рігання та перевалки зерна на 
елеваторах і портових термі-
налах. Кернел щорічно підтвер-
джує незаперечне лідерство за 

всіма напрямами діяльності в 
регіонах присутності й світо-
вих рейтингах. Із 2007 року 
акції Компанії торгуються на 
Варшавській фондовій біржі. У 
2011 році IPO Кернел було ви-
знано кращим в країнах Цен-
тральної та Східної Європи за 
всю історію біржі. У 2015 році 
Кернел став кращою Компані-
єю серед країн Центральної та 
Східної Європи за результа-
тами конкурсу CEE CAPITAL 
MARKETS AWARDS. Акціонери 
компанії – європейські інсти-
туційні інвестори та пенсійні 
фонди.

Пропонуємо ознайомитися з інформацією про те, 
скільки податкових коштів від Агробізнесу Кернел 
торік отримала Тернопільщина в розрізі районів.
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25 лютого. Тривалість дня – 10.40. Схід – 6.51. Захід – 17.31. Іменини святкує Антоній

Партнерство Пропозиція

«МРІЯ Агрохолдинг» відзвітував 
про свої виконані податкові та со-
ціальні зобов’язання за попередній 
рік. Сума, що надійшла від Агро-
холдингу до бюджетів усіх рівнів у 
2016 році, складає 356,85 млн. грн. 
Зокрема, підприємства Агрохолдин-
гу, розташовані в Тернопільській 
області, загалом сплатили податків 

на суму 187,92 млн. грн. Варто за-
значити, що 11,8 млн. грн. із цієї 
суми сплатили підприємства «МРІЇ» 
в Чортківському районі. Окрім того, 
Компанія надала соціальну допомо-
гу громадам шести областей Захід-
ної України, де веде господарську 
діяльність, у розмірі 20,26 млн. грн. 
за 2016 рік. З них 10,74 млн. грн. 
спрямовано на потреби сільських 
громад Тернопільської області. На 
ці кошти було реалізовано ряд со-
ціальних проектів у сферах освіти, 
медицини, духовності, благоустрою, 
культури та спорту, покращена міс-
цева інфраструктура сіл і районів, 
надано допомогу бійцям АТО та 
населенню, частину коштів спрямо-
вано на підтримку кооперативного 
руху і, власне, створення нових ко-
оперативів. 

Генеральний директор Агрохол-
дингу «МРІЯ» Саймон Чернявський 
наголосив: «Вже другий рік поспіль 
соціальна політика «МРІЇ» перед-
бачає допомогу громадам у розмірі 
100 грн. за кожен гектар землі, яку 
наш Агрохолдинг обробляє. Ми та-
кож своєчасно та в повному обсязі 
сплачуємо належні податки державі 
і розраховуємось з пайовиками по 
орендній платі. Сьогодні «МРІЯ» 
– в числі найбільших платників по-
датків у аграрній сфері, а це озна-
чає, що ми наповнюємо бюджети та 
робимо значний вклад в економічне 
зростання всієї держави. Також саме 

підтримка нашої Компанії стала для 
багатьох сіл поштовхом на шляху до 
економічного розвитку через коопе-
рацію, яку ми активно пропагуємо. 
На нашому рахунку зараз вже деся-
ток сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів, які «МРІЯ» 
допомогла відкрити чи посприяла в 
розвитку».

У Чортківському районі Агро-
холдинг співпрацює з вісьмома гро-
мадами. Впродовж 2016 року на їх 
підтримку та розвиток Компанія 
виділила понад 434 тис. грн. Під-
приємства «МРІЇ» в Чортківському 
районі сплатили до бюджетів всіх 
рівнів 11,8 млн. грн. З цієї суми 2,5 
млн. грн. надійшло саме до район-
ного та місцевих бюджетів. Серед 
масштабних соціальних проектів, 
реалізованих протягом 2016 року в 

Чортківському районі, – заміна ві-
кон у Товстеньківській школі, на 
що із соціального бюджету виділи-
ли понад 74 тис. грн. За ці кошти 
вдалося придбати і встановити 24 
нових пластикових вікна. Загалом у 
2016 році на підтримку мешканців 
Товстенького Компанія спрямувала 
116 тис. грн. Компанія допомогла 
місцевим учасникам АТО, а також 
оплатила придбання щебеню для 
здійснення ямкового ремонту сіль-
ських доріг на майже 20 тис. грн.

117 тис. грн. соціальних інвести-
цій отримала громада Залісся. Май-
же 80 тис. грн. направили на вста-
новлення вуличного освітлення у 
населеному пункті, ще 32 тис. грн. 
– на підтримку місцевого храму. 
За ці кошти придбали церковний 
дзвін. На потреби Угринської сіль-
ської ради «МРІЯ Агрохолдинг» ви-
ділила зі свого соціального бюджету 
58 тис. грн. Допомогу спрямували 
на забезпечення благоустрою села 
та на підтримку учасників АТО. 
Стараннями Компанії вдалося та-
кож купити газові конвектори для 
опалення місцевого клубу, в якому 
знаходяться ФАП та бібліотека.

У Компанії підкреслюють, що 
благодійна фінансова допомога 
спрямовується на ті потреби, які є 
пріоритетними для селян. Адже на 

що саме будуть використані 70 зі 
100 гривень за кожен гектар землі 
в обробітку, вирішують саме місцеві 
громади самостійно. Решта 20 гри-
вень з гектара йдуть на централізо-
вані програми на рівні району, а 10 
гривень – на підтримку бійців АТО. 
За таким принципом соціальна по-
літика Агрохолдингу «МРІЯ» буде 
реалізовуватись і в поточному році.

Прес-служба Агрохолдингу «МРІЯ»

За 2016 рік у Чортківському районі «МРІЯ» 
сплатила 11,8 млн грн. податків і спрямувала 

434 тис. грн. на соцпроекти

Адже у новому законодавстві про 
вищу освіту чомусь упустили таке по-
няття як «молодший спеціаліст», яких 
саме готують коледжі та ряд училищ. І 
минулий рік став останнім, коли мож-
на було приймати на навчання для 
здобуття даного рівня освіти. Пара-
докс: внаслідок цього наразі неможли-
во також затвердити правила прийому 
у вузи. Цю прогалину в законодавстві 
мав заповнити проект Закону про вне-
сення  змін до Закону України «Про 
вищу освіту» (реєстраційний номер 
5240), однак, коли наприкінці мину-
лого року його було поставлено на го-
лосування у Верховній Раді, через від-
сутність депутатів у залі він не набрав 
необхідної кількості голосів. Тому при-
сутні директори навчальних закладів 
просили парламентаріїв невідкладно 
винести цей законопроект на повторне 
голосування найближчим часом.

Учасників наради також хвилювали 
інші питання, зокрема перспективи 
фінансування закладів з місцевого бю-
джету, адже як показує сумнівна прак-

тика з профтехосвітою, це буде досить 
проблематично. Важливим також були 
питання суттєвого недофінансування в 
цьому році видатків на комунальні по-
слуги, що зменшилися порівняно з по-
переднім роком на 80 відсотків, і тому 
навчальні заклади були вимушені від-
правляти студенів на тривалі каніку-
ли, збільшення стипендіального фон-
ду, відсутності держзамовлення у ряд 
ВНЗ тощо. Народні депутати Т.Юрик 
і М.Люшняк у відповідь на озвучені 
проблеми зазначили, що вони усі є ак-
туальними. Проте освітню галузь по-
трібно реформувати – це однозначно. 
Адже не може сьогодні, мовляв, ПТУ 
готувати юристів. На думку Т.Юрика, 
при умові фінансування з місцевого 
бюджету більшою буде відповідальність 
щодо економії  ресурсів. Проявляти 
більшу активність та ініціативність на 
місцях, а він як народний обранець го-
товий стати рупором народу, закликав 
нардеп М.Люшняк, оскільки час втра-
чено і, крім законопроекту 5240, буде 
важко щось змінити. Учасники наради 

були одностай-
ними в одному: 
не можна сьо-
годні загуби-
ти дану ланку 
вищої освіти, 
яка, як наголо-
сила началь-
ник управління 
освіти і науки 
ОДА О.Хома, 
дає куди більш 
ґрунтовні зна-
ння й спри-
яє усебічному 
розвитку осо-
бистості, аніж 
університети. Як красномовний доказ 
тому – став невеличкий концерт, вла-
штований для гостей викладачами та 
студентами медичного коледжу, талант 
яких викликав у присутніх шквал емо-
цій.

Підбиваючи підсумки даної зустрічі 
на правах господаря, очільник нашого 
медичного коледжу, кандидат медич-

них наук, заслужений лікар України 
Любомир Білик підкреслив її важли-
вість, де кожен із присутніх міг поді-
литися тим, що болить, та припросив 
шанованих гостей здійснити екскурсію 
навчальними аудиторіями цього одно-
го з кращих вузів медичного профілю 
України.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Кілька тижнів тому районка писала про ситуацію, 
що склалася в зв’язку з підняттям Чортківською 
міською радою з 1 січня ц. р. ставок єдиного по-
датку для підприємців другої групи до 20 відсотків, 
наслідком чого стала ініційована міським головою 
В.Шматьком зустріч із підприємцями і за її резуль-
татами скликання позачергової сесії міськради, на 
якій було переглянуто вищезазначені ставки у бік 
зменшення для окремих категорій підприємців за 
класифікацією видів економічної діяльності (т. зв. 
КВЕДи). Проте днями до редакції завітав підприє-
мець М.Вонсович, котрий просив оприлюднити на 
сторінках газети пропозицію від чортківських під-
приємців, засвідчену більш як чотирмастами під-
писів, переглянути ставки, залишивши їх на рівні 
10 відсотків, як це було зроблено у деяких інших 
містах. Пропонуємо цей документ вашій увазі:   

Чортківському міському голові 
ШМАТЬКУ В.П.

Копія: народному депутату України 
БАРНІ О.С.

Приватних підприємців 
м. Чорткова

ПРОПОЗИЦІЯ

Щодо перегляду ставок єдиного податку 
на 2017 рік

Провівши збори підприємців-платників єдино-
го податку ІІ групи м. Чорткова, було вирішено 
запропонувати Чортківській міській раді пере-
глянути ставки єдиного податку на 2017-й рік, а 
саме залишити їх на рівні 10 %, у зв’язку з еко-
номічною кризою; так, як у великих торговельних 
містах Чернівці та Одеса міська влада пішла на-
зустріч підприємцям і знизила процентну ставку 
до 10 відсотків.

Просимо скасувати постанову про заборону ви-
носу товару біля магазину для реклами.

Чортківські підприємці 
хочуть, аби було 

як в Одесі та Чернівцях

(Всього 402 підписи)
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Громадські слухання

Перш за все слід зауважити, у вказано-
му вище приміщенні й не помістилася вся 
чисельна кількість бажаючих взяти участь 
у слуханнях (була зареєстрована 251 осо-
ба). Щоби зайняти місця в «глядацькій 
залі», люди заздалегідь (майже за годину 
до початку, як говорили) поспішали до 
«мерії». Багато хто й передбачити не міг 
(зауважували – таке вперше), що зібрання 
буде велелюдним. А тому тим, хто прибув 
близько 15-ї (а це майже половина при-
сутніх), довелося товпитися в коридорі й 
вистояти майже три години. 

Варто закцентувати й на тому, що пер-
шочергово до головуючого на слуханнях 
п. Шматька від громади надійшла пропо-
зиція щодо перенесення «всієї процесії» 
в сесійну залу районної ради, оскільки 
вона більша («там усі би вмістилися») та 
й «два кроки ступити». Проте цю запропо-
нованість було відхилено (формою голо-
сування) під протестний галас «сидячих». 
Не дивлячись на Типове Положення «Про 
громадські слухання в місті Чорткові» від 
14 жовтня 2009 р. (власне на цей документ 
і спиралися організатори), цим самим 
було порушено п. 26 розділу «Підготовка 
громадських слухань». 

На початку обговорення питань порядку 
денного міський голова Володимир Шматько 
зауважив, що правом голосу на громадських 
слуханнях, які проводяться в межах мікро-
району, кварталу, вулиці тощо, користуються 
члени громади, котрі мешкають у відповід-
них частинах міста. Решта членів громади, 
які не проживають у межах відповідних мі-
кроструктур міста, беруть участь у громад-
ських слуханнях з правом дорадчого голосу. 
З приводу цього доречним буде посилання 
на Статут територіальної громади м. Чортків, 
а саме: розділ І ст. 2 – територія Чорткова 
поділяється на мікрорайони: Кадуб (до якого 
належать аж 39 вулиць), центр, Бердо, Синя-
ково, Залізничний. І якщо ж мова ведеться 
про забудову території в мікрорайоні Кадуб, 
то чому ж голосувати мають право жите-
лі лише 2-х вулиць (Кн. В.Великого та Ст. 
Бандери)? Саме це й викликало певні непо-
розуміння між присутніми! Адже дана задо-
кументованість призводить до певних сумні-
вів щодо голосування по четвертому питанні 
порядку денного. Та про це згодом… 

 Варто зауважити, в громадських слу-
ханнях взяли участь, висловивши власні 
думки, погляди на загал, народний депу-
тат України Олег Барна, міський голова 
попередньої каденції Михайло Вербіць-
кий, почесний житель Чорткова, депутат 
багатьох скликань (26 років депутатства) 
Юхим Макотерський, депутати міської 
ради, громадські активісти та інші. Кожен 
із бажаючих мав змогу виступити. 

Забігаючи наперед, варто сказати, що 
упродовж усього обговорення того чи ін-
шого питання емоції учасників вирували, 
ба навіть деколи, як-то кажуть, зашкалю-
вали, виливаючись довготривалими су-
перечками. 

Отож, обравши секретаря та лічильну 
комісію, присутні приступили до обгово-
рення. 

Перше питання – про затвердження де-
тального плану території для будівництва 
житлових будинків, господарських буді-
вель і споруд по вул. У.Кармелюка в м. 
Чортків. Безпосередньо – земельні ділян-
ки надаватимуться учасникам АТО. Допо-
відала начальник відділу земельних ресур-

сів та охорони навколишнього середовища 
міської ради Роксолана Губ’як. Шляхом 
голосування мешканцями вулиці (а їх було 
лише троє (!), як мовляв голова, граничної 
кількості присутніх на слуханнях у По-
ложенні не прописано, тобто кількість не 
має значення), питання погоджено і буде 
розглянуто на відповідній комісії, а відтак 
– на черговій сесії міськради. У часі обго-
ворення було акцентовано увагу на тому, 
що конкретні пропозиції щодо питань по-
рядку денного протягом 14 днів робоча 
група приймає в письмовій формі. 

Наступним було питання про затвер-
дження детального плану території (як 
вказувалося, 11 сотих – поки що!) для 
влаштування скверу та спортивно-відпо-
чинкового майданчика по вул. Надрічній 
в Чорткові. Голосуванням це питання теж 

погоджено (щоправда, знову ж таки під 
супровід чималих емоцій обурення та про-
хання окремих виступаючих – не пого-
джувати, мотивуючи цю пропозицію). Пан 
Вінницький, разом із підтвердженням ін-
ших мешканців вулиці, висловив великий 
сумнів (і не безпідставно, як пояснював) 
щодо реалізації облаштування скверу на 
вказаній території. 

Володимир Шматько в ході зібрання ак-
центував на тому, що на часі нового Генпла-
ну Чорткова з-за вагомих причин  НЕМАЄ. 
Хоча над його реалізацією проводиться ко-
пітка робота (1 млн. 100 тис. грн. коштувати-
ме Генплан). А втім, щоби не було колапсу, 
мовляв, щодо виділення земельних ділянок 
мешканцям і забудови міста, рішенням сесії 
продовжено дію старого Генплану (від 1974 
р.), в якому окремих територій Чорткова не 
зазначено. «Немає ніякої упередженості до 
землі, бо її вже немає, все роздали до нас…» 
– свідчив пан голова… 

Щодо четвертого питання (даруйте, за 
невпорядкований перебіг) – про затвер-
дження детального плану території на вне-
сення зміни до детального плану терито-
рії для будівництва комерційного об’єкта 
та об’єктів рекреаційного призначення в 
межах вулиць Кн. В.Великого та Ст. Бан-
дери в Чорткові, то обговорення просто 
вибухнуло шквалом протиріч. Головуючий 
детально роз’яснив план забудови тери-
торії колишнього «військового» стадіо-
ну. Відтак присутні заслухали пропозиції 
інвестора – генерального директора ПП 
«Продекспорт» Степана Рубая та архітек-
тора Данила Чепіля. Опісля довготрива-
лих пересудів присутні так і не дійшли до 
спільної згоди, та все ж голоси «за» (146 

осіб) забудову стадіону віддали. Проте 
останнє слово – за сесією міськради. 

Ось кілька фрагментів запитань і заува-
жень, що спонукають до певних міркувань. 

Валерій Гонтар: «На основі яких докумен-
тів прийнято рішення, що голосують жи-
телі лише двох вищевказаних вулиць? Адже 
територія знаходиться в мікрорайоні Кадуб. 
А отже, чому я, до прикладу, проживаючи 
в цьому мікрорайоні, не маю права голосува-
ти? Офіційно – в нас немає району Кадуб, 
а є мікрорайон (!) Чорткова. Як житель я 

маю повне право приймати участь у вирі-
шенні подальшої долі всього міста, а не лише 
своєї вулиці. Адже до території, що розгля-
дається під забудову, прилягає чимало ву-
лиць! І де межа вул. Ст.Бандери?»… 

Михайло Вербіцький: «Чому ви, місь-
ка влада, берете до уваги Положення, за-

тверджене в 2009 році, а не користуєтеся 
останнім (!) Положенням, датованим пізні-
ше? Власне в ньому вказано, що всі (!) грома-
дяни міста мають повне право голосувати 
по всіх питаннях, винесених на громадські 
слухання…». 

Олег Барна: «Чи не ефективніше було би 
віддати вільну територію під забудову бага-

топоверхівок, із яких 20 відсотків житло-
вого фонду мали би надати соціально неза-
хищеним верствам населення, в тому числі й 
учасникам АТО. Важко усвідомлювати всі 
протиріччя щодо забудови стадіону. Може, 
досить вже притягувати в місто інвесто-

рів-спекулянтів?.. Краще запросіть інвес-
торів-виробників, які розширювали б інф-
раструктуру, надаючи робочі місця нашим 
людям». 

Жителька вул. Шухевича: «Допоки Чорт-
ків обростатиме дороговартісними забудо-
вами магнатів? де ж мають гуляти наші 
діти? де відпочинкові зони?! Може, замість 
супермаркетів (люди – збіднілі) вже пора 
садити дерева?! Тоді й великої загазованості 
не буде! Ось побачите, ті столітні ясені в 
процесі забудови неодмінно зріжуть…». 

Юхим Макотерський: «Апріорі – Чорт-
ків повинен бути сповненим зеленими зона-
ми. А не комерційними структурами, що аж 
ніяк не наші кишені наповнюють…». 

Окрім того, частину присутніх цікавила 
й вартість оренди даної земельної ділянки. 
Проте дане питання залишилося без чіткої 
відповіді.

Непогодженим громадськими слухання-
ми залишилося питання про затвердження 
детального плану території на внесення 
зміни до детального плану території для 
будівництва та обслуговування індивіду-
альних гаражів та для будівництва та об-
слуговування багатоквартирних житлових 
будинків у межах вулиць Кн. В.Великого 
та Ст.Бандери в місті Чорткові.

P. S. У Статуті територіальної громади 
м. Чортків вказано, що «… Місто Чортків 
має статус міста районного підпорядку-
вання і згідно з адміністративно-терито-
ріальним устроєм України входить до Тер-
нопільської області, є районним центром. 
Територія міста є основою життя і ді-

яльності територіальної громади…». Проте 
всім відомо, що Чортків (від 2013 р.) має 
статус міста обласного значення! Напрошу-
ється думка: щось таки недогледіла міська 
влада, недопрацювала… 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото автора

Сподівання, реалії – «За» і «Проти»…
Минулої неділі, 19 лютого, в сесійній залі Чортківської міської ради відбулися громадські слухання, що розпочалися 

о 15-й годині. На порядку денному – чотири питання… 
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Віхи історії

Патріотика

Цьогоріч минає три роки з того моменту, як 
зродилася революція Майдану. Чим вона була для 
кожного з нас? Для когось (втікачів за кордон) – 
прогулянкою, для когось – війною… Та передусім 
Майдан став випробуванням українського народу 
на цінність особистості, виміром людської гіднос-
ті. Тоді, мабуть, ніхто й подумати не міг, що після 
кривавих подій на Майдані смертоносними посту-
пами в Україну увірветься війна, в жертву якій ми 
– українці – принесемо тисячі смертей, зламаних 
доль, море сліз і страждань… 

2014-ий уже став новітньою історією. Був він чи 
не найважчим, найтрагічнішим роком за всі часи 
нашої державності; і водночас – найгіднішим роком 
становлення української нації; рубіконом, за яким 
уже немає повернення до тоталітаризму, а попереду 
лише один шлях – в Європу. Називають його ро-
ком катастрофи й тріумфу, великого болю, гірких 
утрат і все ж – перемоги. Все вкарбувалося в нашій 
пам’яті – і Майдан Гідності, і смерть Небесної Со-
тні, й анексія Криму, й війна на сході України, що 
й досі триває попри «перемир’я» та «режим тиші». 

Основною рушійною силою на Майдані була мо-
лодь – студентство. Жахливо пригадувати той день, 
котрий нарекли «чорною п’ятницею» – 29 листо-
пада 2013 року. Саме цей день і став початком бо-
ротьби з Януковичем (маріонеткою Кремля) та його 
режимом – комуністами й регіоналами, котрі по-
стійно лобіювали інтереси Росії, проводили політи-
ку русифікації. 

На Майдані Незалежності біля стели, відстоюючи 
права всього українства, тримаючись за руки, стояло 
кілька десятків студентів, вони співали Державний 
Гімн України. Спецпризначенці нагло, по одному, 
витягали молодих людей з гурту і, як якийсь непо-
тріб, кидали під ноги, били палицями, а хто вті-
кав – наздоганяли й били з ненавистю та люттю… 
Здригнулася Україна, побачивши таку фашистську 
розправу над студентами; кияни за короткий час за-
повнили Михайлівську площу… Тисячі людей з усіх 
куточків України поспішали до Києва на Майдан, 
що вибухнув велелюдною протестною акцією, де-
монструючи всьому світові український патріотизм. 
А «Беркут» жорстоко розганяв протестувальників… 
Майдан скандував: «Ре-во-люція, ре-во-люція!». В 
усіх містах, обласних і районних центрах України на 

вулиці виходили сотні, тисячі людей з єдиною ви-
могою: «Владу ГЕТЬ!». Наполеглива боротьба три-
вала… Проте ніхто й гадки не припускав, що заради 
свободи народу вкраїнського бруківка в центрі Киє-
ва заллється людською кров’ю – патріотів – Героїв 
Небесної Сотні, котрі поклали на вівтар своє життя 
заради справедливості й справжньої незалежності 
рідної держави. Серед них і п’ятеро юнаків із Тер-
нопілля – заплатили власним життям за право бути 
вільними від влади узурпаторів. 

Криваві дні революції Гідності стали проявом не-
абиякої сили, мужності й стійкості, гідності та віри, 
міцності духу нашого народу – УКРАЇНСЬКОГО. 
Ми показали всьому світові, що найвищою метою 
для українців є збереження людських цінностей та 
основ демократії. В ті трагічні події смерть людська 
– це не просто втрата для однієї сім’ї, це біль всього 
вільного народу України. У ті буремні зимові дні 
кожен намагався бути хоч чимось корисним Майда-
ну: активізувалося волонтерство; якщо з-за певних 
причин не було змоги відправитися для підтримки 
до Києва, підтримували боротьбу морально й мате-
ріально. 

Революція Гідності змінила наш народ. Мабуть, 
кожен із нас усвідомив, що ця боротьба – це шанс 
подолати несправедливість і вибороти право жити в 
країні гідності й честі. Революція засвідчила, що ми 
– українці – вміємо бути єдиними, довела агресору, 
що Україну є кому захищати! Тисячі добровольців, 
ставши на захист рідної землі, демонструють дива 
відваги, хоробрості, самопожертви. «Кіборгами» (за-
лізної волі людьми) назвав ворог захисників Доне-
цького аеропорту. 

Сьогодні, коли ситуація в Україні залишається 
вкрай тривожною, попри всі санкції російський 
агресор не втихомирюється, не реагує на Мінські 
домовленості, гинуть наші захисники – цвіт нації 
української; нам слід бути дуже пильними, не під-
пускати до себе байдужість. Повсякчас пам’ятаймо 
про тих, хто за наший мир і спокій віддав найдо-
рожче – своє життя. Низький уклін і щира молитва 
за їхні душі. Доля України залежить від кожного з 
нас. 

Петро ПАЛІЙ, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу» 

с. Стара Ягільниця 

Пісня-реквієм «Гей, пливе кача по Тисині» 
вперше прозвучала на Євромайдані під час 
революції Гідності в 2014 році за невинно 
убієнними активістами Небесної Сотні та скоро 
стала неофіційним славнем-реквієм. 

Уперше цю народну лемківську пісню блиску-
че виконав гурт «Піккардійська терція» зі Львова. 
Невдовзі її підхопили інші гурти та хорові колек-
тиви, такі як: «Плач Єремії», хорова капела ім. 
Д.Ревуцького та інші. Згодом з’ясувалось, що пісня 
має літературне походження. Її автор – письмен-
ник і перекладач Василь Гренджа-Донський із За-
карпаття. Народився він 23 квітня 1897 року в селі 
Волове, нині – смт Міжгір’я. В 1915 році він був 
призваний до армії, отримав поранення, демобілізо-
ваний. У Будапешті закінчив торгову школу. В 1921 
році Гренджа-Донський повертається на Закарпаття 
і працює в Ужгородському банку. Літературну ді-
яльність розпочав в 20-х роках. З його іменем тісно 
пов’язані розвиток і становлення нової української 
літератури на Закарпатті. Його збірка поезій «Квіти 
терньом» вийшла друком в 1923 році, була першою 
в краї книгою українською літературною мовою, 
а інша – «Шляхом терновим» (1924 р. видання) – 
першою книгою, опублікованою українським фо-
нетичним правописом. Гренджа-Донський з утво-
ренням автономної Підкарпатської Русі редагував 
«Урядовий вісник» (1938-39 рр.), а з проголошен-
ням Карпатської України – щоденну газету «Нова 
свобода» (1939 р.).

У часи окупації Карпатської України мадярами 
його було ув’язнено в концтаборі. Після звільнення, 
7 серпня 1939 року, він перебрався в Словаччину 
(Братиславу). Дух Карпатської України витав у ньо-
му до кінця життя, адже він був активним учасни-
ком революції. Любов до рідної землі, тривоги за 
її окупацію іноземцями, туга матері за синами, що 
кладуть голови на чужині – такими мотивами про-
йнятий вірш «Пливе кача по Тисині».

З початком російської агресії та російсько-укра-
їнської війни на сході України ми почали втрача-
ти воїнів – захисників Вітчизни. В останню дорогу 
їх хоронять з почестями в супроводі пісні-реквієму 
«Пливе кача...», котрий наповнений сильним смис-
ловим і емоційним змістом, не залишаючи байду-
жим жодного українця, котрий не зронив би сльози.

Степан ГРИЦЬКІВ,
позаштатний кореспондент «Голосу народу»,

заслужений лікар України 

Триліття Майдану Гідності – 
боротьба за незалежність триває

20 лютого – вікопомна для нової української історії дата – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ.

Василь Гренджа-Донський, 
автор пісні «Пливе кача...»

… 18 лютого – протистояння на ву-
лицях Києва. Закривавлені люди та ба-
гато загиблих на барикаді майданівців 
на вул. Інститутській після «беркутів-
ського» розгону… Захоплення силови-
ками Жовтневого, Майдан готується 
до оборони. 

Катерина Кобко: «Пекло на верхніх 
барикадах… Мене спробували витягти, 
проте моя нога під тілами людей сильно 
завернулася і, усвідомлюючи це, я кри-
чала, щоби спочатку стягували верхніх. 
Кричала, допоки не запримітила, що 
витягувати перестали, а навпаки – поча-
ли добивати кийками. Били по головах, 
хребтах і руках, куди дотягувалися…».

Ніч 18-19 лютого. Страшна таємнича 
й досі не розгадана тема – пожежа в 
Будинку Профспілок. Скільки загубле-
но душ там? Хто розкаже? Чи дізна-
ємось? Стільки часу минуло... 

18 лютого, близько до опівночі. Май-
дан після перших штурмів – горять 
намети, екран ще працює. В ніч, коли 
молилася вся Україна, молитви лунали 
і зі сцени Майдану.

Вкотре переглядаємо відеокадри – 
неймовірні люди... і діалоги: «Хлопець 
вбитий!... – Подивись з того боку!» 
– «Де?» – «Онде, три трупи дивись 
лежать!» – «Трупи будуть потім, за-
раз ранені!» – каже безстрашна Марія 
Матвіїв, маючи на увазі, що спершу 
треба евакуювати поранених, а вже по-
тім вбитих. 

19 лютого – протистояння на Май-
дані. Переговори лідерів опозиції з 
Януковичем пройшли безуспішно. 
В.Янукович вимагав від протестуваль-

ників покинути територію Майдану. 
«Беркут» зайняв позиції біля стели, на  
вул. Інститутській та з боку Європей-
ської площі. О 7-й ранку до Майдану 
дісталися групи підкріплення зі Льво-
ва. Вони пішли у наступ і, підтримува-
ні іншими, посіяли паніку серед сол-
датів ВВ, які стояли ланцюгом через 
увесь Майдан. Тікаючи у паніці, сол-
дати зім’яли і потоптали «Беркут», що 
з АК по вулиці Інститутській біг їм на 
допомогу. В паніці з криками: «бенде-
ри» прорвались з «огнєстрєламі», неке-
рований натовп ВВ та «Беркуту» пробіг 
через Маріїнський парк, де вони на-
жахали «тітушок», які почали тікати. 
У цей час оборонцям Майдану вдалось 
взяти під контроль увесь Майдан і за-
кріпитися по периметру.

Близько 13-ї години СБУ оголосила 
про приведення в готовність суб’єктів 
боротьби з тероризмом на території 
держави. Янукович таємно призначив 
керівника антитерористичної операції 
СБУ, який діятиме на власний розсуд, 
навіть не інформуючи президента.

20 лютого – «чорний четвер», він 
став найкривавішим в історії Майдану.

… Ранок – наступ майданівців, роз-
стріл беззбройних людей «чорною ро-
тою» беркуту біля Жовтневого палацу. 

Польський кореспондент каналу 
«Telewizja Republika» веде репортаж з 
передової боїв на вулиці Інститутської: 
2:32 – невпізнаний поранений, до ньо-
го підбігають інші хлопці, у червоній 
куртці – Денис Поліщук (з 3:18), яко-
го зараз несправедливо звинувачують 
у вбивстві Бузини. Поруч – Орест 

Квач, який героїчно загинув в бою під 
Лутугіно... 7:00 – в кадрі з’являється 
Олександр Храпаченко. Він загине зо-
всім скоро на першій барикаді нагорі 
Інститутської. 7:34 – з мегафоном Ва-
силь Галамай. За кілька хвилин його 
буде тяжко поранено. Зліва від Василя 
тримає фрагмент якогось авто Герой 
Небесної Сотні Йосиф Шилінг. Далі 
кореспондент повертається до Жовтне-
вого. Там майданівці знаходять і поло-
нять полковника ВВ, який, зірвавши 
свої погони, заховався під купою одягу 
та сміття. 

Кіборг-«майданівець» Андрій Серган-
чук із Волині: «...Я бачив, як «берку-
ти» попереду стріляли в нас, як вони 
клали свої калаші на барикаду і валили 
просто в наш бік. Від побаченого мені 
стало дуже погано, можливо, навіть 
втратив свідомість… Отямився від того, 
що якийсь старший чоловік, здається 
«афганець», почав мене штурхати, го-
ворив, що це війна і революція, а рево-
люцій без крові не буває».

У відеофрагменті французького теле-
каналу BFVTV: ранок 20 лютого – чу-
ємо чіткий звук пострілу і видно, як 
падає чоловік, з голови злітає каска, 
котиться по бруківці. Його пробує від-
тягнути побратим, але струмінь води 
з водомету не дає цього зробити. Той 
самий струмінь підкидає тіло вбитого 
майданівця, вибиває з його рук біту… 
Це один із перших вбитих того дня – 
Богдан Вайда з Львівщини. У відчаї свій 
щит кидає в бік водомета Іван Панте-
лєєв. За ним біжить і намагається вда-
рити кийком «беркутівець». Івану ли-
шилося жити трошки більше години, 
він був поранений сім разів, виносив 
багатьох побратимів і загинув на тро-
туарі біля готелю «Україна». В кадрі 
з’являється Микола Паньків, у камуф-
ляжі та зеленому металевому шоломі. 
Чоловік питає: «Де коктейлі? Де кок-

тейлі?!». Микола також загине на самій 
передовій біля готелю «Україна»… 

Андрій Юркевич – «Грізлі», «айда-
рівець» (з Тернопільщини), у серпні 
2014-го загине в бою на Сході: «До-
стойного життя не існує без достойної 
смерті…». 

Іван Куліш (з Луганщини) витягував 
побратимів-майданівців з-під куль на 
Інститутській 20 лютого; коли поча-
лась війна, пішов добровольцем у ба-
тальйон «Айдар». Під час бою під Лу-
тугиним Іван загинув...

Сергій Нігоян – громадянин Украї-
ни вірменського походження, один із 
бійців 3-ї сотні Самооборони Майда-
ну. Загинув 22 січня 2014 р. (перший 
зі списку загиблих) від поранення, 
спричиненого свинцевою картеччю в 
часі подій біля стадіону «Динамо» на 
Грушевського під час Революції Гід-
ності. Сергія було застрелено близько 
6-ї години ранку, в момент, коли ще 
тривало перемир’я між мітингувальни-
ками та «Беркутом». І це лише малень-
ка частинка Небесної Сотні.  

Важко читати це все, переглядати 
фото й відео, та треба, щоб не забути – 
не маємо права!

Пронизлива розповідь медика-во-
лонтера Всеволода Стеблюка про 20 
лютого: «Зі світанком ми встали в но-
вій країні. Це був початок. Це була 
надія! Ми казали: ось вона – плата за 
незалежність. Але ціна поки що зрос-
тає. Якщо після 10 грудня я зрозумів: 
нас не злякати, після 19 січня – нас 
не зупинити, то після 20 лютого –  ми 
НЕ пробачимо! НІколи! НІкому! НІко-
му з тих, хто вбивав нас на Майдані, 
НІкому, хто вбиває нас, вбиває наше 
майбутнє, нищить нашу націю у цій 
«гібридній війні»! НІкому, хто нас зра-
джує!».

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ 
(з інтернет-ресурсів)

Про це не забути

Як воював Майдан 18-20 лютого 
2014 року… 

Це вже історія, що кривавістю вкарбувалася в пам’ять кожного українця-
патріота. Всього й не описати, лише окремі фрагменти хронології зі спогадів 
очевидців.

Славень революції
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Пам’ять

Такими благальними і пошановани-
ми рядками у Звиняцькому СБК роз-
почалась година пам’яті «Помолися за 
мене, рідненька…», присвячена тим, 
хто загинув на Майдані – Героям Не-
бесної Сотні. 

Того недільного дня, 19 лютого, в бу-
динок культури прийшли свідомі жи-
телі села різних поколінь, щоби засвід-
чити шану Небесній Сотні, яка віддала 
найцінніше – життя.

 Події останніх місяців 2013-го і по-
чатку 2014-го рр., що перетворилися на 
справжню національну стихію, в якій 
передався найтонший подих душі на-
шого народу, присутні мали можливість 
переглянути на відео, що транслювало-
ся в часі заходу. На очах всього світу 
в центрі Києва – європейській столиці 
– цинічно розстрілювали беззбройних 
людей: студентів, викладачів, художни-

ків, фермерів, журналістів, робочих..., 
які вийшли на мирний протест.  

До уваги присутніх було представле-
но тематичну виставку «Герої не вми-
рають!», на якій – портрети Небесних 
Ангелів Тернопільщини, котрі хотіли 
відстояти своє право на краще життя. 
Виставку доповнили книги про Героїв, 
щити і каски, що стали німими свідка-
ми буремних подій. 

  Присутні заходу віддали шану заги-
блим героям і з гордістю згадали своїх 
односельчан, які захищали рідну землю 
і славу України в зоні АТО.

У пам’ять про тих, хто здійснив осо-
бистий подвиг – віддав своє життя за-
ради нової України – запалили свічу 
пам’яті, вшанували хвилиною мовчан-
ня.  

Впродовж усього заходу звучали ві-
ршовані рядки, приурочені Героям 

Небесної Сотні, які так щиро, з тре-
петом душі читали учасники години 
пам’яті. З гіркотою на серці, сльозами 
на очах за молоді життя звучали піс-
ні  «Мамо, не  плач…», «Повертайся, 
солдате», «Очі підведу», «Не плач, на-
роде дорогий». Ніколи не забудуться 
імена тих, хто загинув на Майдані.                                                                                   
Пам’ять про Героїв Небесної Сотні  не 
згасне. 

*    *    *
Захід, проведений учнями Звиняць-

кої ЗОШ, підготували директор шко-
ли Т.Пасічник, педагог-організатор 
Г.Кардинал, працівники будинку куль-
тури І.Полівчук, С.Вуйчик і автор цих 
рядків.

Галина ШКРИБАЙЛО, 
сільський бібліотекар

У неділю, 19 лютого, в центрі села Колиндяни біля 
пам’ятника «Героям, які боролися за незалежність 
України» відбувся мітинг-реквієм «А Сотня відлетіла 
в небеса…» та було відслужено поминальну панахи-
ду за упокоєння душ Небесної Сотні. 

У цей день ми зібрались біля пам’ятника, щоб у гли-
бокій скорботі низько схилити голови перед пам’яттю 
Героїв Небесної Сотні, які боролися за честь, правду, 
гідність і віддали своє життя за Україну.  

В пам’ять про Небесну Сотню свою власну поезію 
читала директор школи Антоніна Довгань, вірш про ті 
трагічні події декламувала заступник директора школи 
Любов Гикава. Над селом розносились трагічні акорди 
скорботного відлуння трагічних подій у піснях викона-
них Ольгою Турчак, Віталієм Приємським, Наталією 
Цимбалою.

До слова було запрошено сільського голову Романа 
Клапківа, котрий зазначив, що Небесна Сотня — це той 
волелюбний український дух, який ніколи не терпить 
приниження рідної землі, несправедливості та зневаги 
до свого народу. Небесна Сотня — це історичний сим-
вол українства, що воліє загинути в боротьбі, але не 
коритися тиранії та диктатурі ворогів. Сьогодні варто 
згадати про всіх, хто віддав своє життя впродовж остан-
ніх років. І згадувати надалі, завжди, хоча б для того, 
аби не допустити чогось подібного в майбутньому.

Дякуємо Вам, Герої України! Ви назавжди залиши-
теся в наших серцях… Низький уклін матерям і бать-
кам, які виховали таких синів і доньок! Хай пломеніють 
свічки пам’яті за загиблими Героями Небесної Сотні у 
наших серцях. 

Мітинг завершився запаленням свічок і хвилиною 
мовчання за всіх, хто поклав життя за долю, за волю, 
за незалежність і свободу нашої з вами єдиної України! 

 Світлана САВКІВ, 
в. о. начальника відділу культури, туризму 

та релігій Колиндянської сільської ради 

У понеділок, 20 лютого, 
вся Україна згадувала та 
вшановувала подвиг учасників 
Революції Гідності та увічнювала 
пам’ять Героїв Небесної Сотні. 

Третя річниця найчорніших днів 
Євромайдану… Боляче і говорити, 
і згадувати. Хочеться просто по-
мовчати і подивитися в обличчя 
тих, кого вже немає, – на світлини 
Героїв Небесної Сотні. 

Центр Києва. Місце, де три роки 
тому було страшно й мужньо, за-
димлено у повітрі та ясно в голо-
вах, спекотно від вогню і чисто в 
душах. Місце, де традиційне не-
дільне Віче переросло в крово-
пролитні зіткнення майданівців із 

«Беркутом», де палали переверну-
ті автобуси, один за одним летіли 
коктейлі Молотова, лунали пострі-
ли… 

Падали на мерзлу київську бру-
ківку зі смертельними ранами в ті-
лах кращі сини України… 

Падало сіре заплакане небо на 

скривавлену українську землю… 
Тривожний дзвін Михайлівсько-

го Золотоверхого скликав на за-
хист Майдану…

Ошелешені очі всесвіту дивува-
лися жорстокості озвірілої влади, 
котра, не бажаючи йти на поступ-
ки, натравила своїх натренованих 
скажених «лягавих» на мирних мі-
тингарів. 

Таке неможливо забути, таке не-
можливо пробачити. НІКОЛИ!!!

Вшанувати новітніх Героїв Укра-
їни, помолитись за їхні душі, запа-
лити поминальні свічі та поклас-
ти гірлянди й квіти до підніжжя 
пам`ятника Небесній Сотні у Чорт-
кові в цей поминальний день при-
йшли багато містян і жителів райо-
ну. На заходах також були присутні 

учасники тих історичних подій, а 
сьогодні місцеві керівники – го-
лова Чортківської РДА Михайло 
Сташків, голова районної ради Ві-
ктор Шепета, міський голова Во-
лодимир Шматько. З рук Володи-
мира Шматька відзнаку міського 
голови «За честь, відвагу і гідність» 

отримали діти майданівця, кіборга, 
добровольця, воїна АТО – Андрія 
Нагірного, адже сам він і сьогодні 
перебуває на передовій. 

Рани революції та рани війни 
на Сході ще довго болітимуть і го-
їтимуться на тілі України. Але не 
можна зупинятись на півдорозі, 
потрібно довести справу до кін-
ця: хтось – на Сході з автоматами 
в руках, а хтось – чесною і напо-
легливою працею тут, на мирній 
Україні. Сьогодні маємо зібрати 
всю свою силу, мужність, волю, 
розум в єдиний кулак, могутнім 
ударом якого вибити путінського 
зайду з Нашої Землі.

Не дамо зруйнувати чисту, освя-
чену кров’ю барикаду сподівань 
Євромайдану.

Герої Небесної Сотні дивляться 
на нас згори. Вони зробили все, 
що могли, та навіть більше. Тепер 
справа за нами…

Тарас ЗАЯЦЬ, 
студент ТНПУ ім. В.Гнатюка, 
спеціальність «Журналістика»

«А Сотня 
відлетіла в небеса…»

Барикаду душі вони від зла захищали

«Помолися за мене, рідненька…»
                                                  Небесній Сотні – шана й молитви                                                                                          
                                                  За чисті душі, що злетіли в небо.                                                                                                               
                                                  Їм шлях високий, Боже, освіти                                                                     
                                                  І в мирі, Господи, прийми до себе…  
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Поступ

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

депутата районної ради
Івана Ярославовича КАЛАКАЙЛА.

Нехай трояндами цвітуть 
           літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Бажаємо Вам ми тільки щастя
Та здійснення всіх мрій і сподівань.
Живіть, цвітіть, 
           радійте, усміхайтесь,
Хай все навкруг проміниться теплом,
Хай кожна мить 
 і кожна гожа днина
Для Вас будуть 

                            сповнені добром.

Сердечно вітаємо з ювілейним 70-літтям, 
яке виповнилося сьогодні, 24 лютого, 

дорогу дружину, маму, бабусю, прабабусю
Богдану Лаврентіївну МИРОНЧУК

із с. Білобожниця.
Найрідніша, найкраща, 
             матусю рідненька, 
В цей день ми вклоняємось 
                      дуже низенько 
За сонечко ясне, за серце прекрасне, 
За те, що добром зігріваєте нас,
За те, що в щасливу чи скрутну хвилину 
Ми можемо всі прихилитись до Вас.
Ми любимо Вас 
              за відданість і 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!
Хай Вас обминають невдачі і грози, 
Нехай лиш від сміху 
                     з’являються сльози. 
Хай сто щасливих років зозуля накує, 
Хай Господь Бог здоров’я і сили 
                                   завжди Вам дає.

З повагою і любов’ю – 
чоловік Степан, донька Наталя, 

зять Василь, син Віктор, 
невістка Іра, невістка Марія, 

внучка Світланка 
з чоловіком Петром, 

внучка Наталя 
з чоловіком Борисом, внучка Оля 

з чоловіком Володимиром, 
внук Назарій, правнуки Віка, Таня і Владик.

Її стенди інформують про 
двадцять п’ять людей Свободи, 
які своєю працею та боротьбою 
в минулому столітті зробили її 
можливою. Але героїв виставки 
– 26. Останній з них віддав своє 
життя, щоби зберегти свободу 

України, вже у ХХІ столітті.
На відкриття виставки завіта-

ли голова райдержадміністрації 
Михайло Сташків, заступник 
голови РДА Іван Віват, керу-
ючий справами районної ради 
Тетяна Яблонь, священнослу-

жителі, представники культури, 
громадськості, небайдужі жите-
лі району та учні школи. Зміс-
товну розповідь про історію на-
шого краю під час презентації 
оповів І.Віват, підкресливши 
значення історичної правди для 
молодого покоління, для вихо-
вання справжніх громадян на-
шої Батьківщини. В свою чергу 
голова РДА М.Сташків відзна-
чив змістовність представлених 
матеріалів, а це – фотографії, 
історичні відомості, рядки ар-
хівних матеріалів, а також за-
уважив, що виставка є цікавою 
та корисною як для школярів, 
так і дорослих.

Виставка «Люди свободи – 
гаранти незалежності» діятиме 
до 27 лютого поточного року, 
тож бажаючі ще матимуть на-
году її переглянути.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Щиро вітаємо з Днем народження 
коханого чоловіка, хорошого батька

Анатолія Володимировича БІЛІНСЬКОГО,
 який святкуватиме свій ювілей 27 лютого.

Перші 10 років – 
         собі дитинство залишило,
Другі 10 років – взяла юності пора,
А треті 10 років – сьогодні наступили,
Новий етап дорослого 
                  сімейного життя.
Тож ми вітаєм з ювілеєм щиро,
Бажаєм достатку, радості, добра,
Здоров’я міцного, злагоди і миру,
Щоб завжди Тебе 
                    Мати Божа берегла.

А Господь Тобі хай посилає
Щасливі й незабутні дні,
Ангел-Охоронець хай з плеча не злітає,

Завжди допомагає в дорозі і в труді.
З любов’ю – дружина, синочок 

Степанчик, батьки 
та вся родина і друзі.

Працівники і депутатський корпус 
Заболотівської сільської ради 
та пайовики ПАП «Березина» 

щиро вітають 
з 60-літнім ювілеєм 

директора підприємства, 
щедрого мецената та благодійника 

Володимира Євгеновича ЗАБОЛОТНОГО.
Ваша наполеглива праця, компе-

тентність, цілеспрямованість у до-
сягненні поставленої мети, вміння 
і прагнення допомагати людям ви-
кликають глибоку повагу. Нехай 
не згасне вогонь Ваших чистих 
помислів, колоситься успіхами і 
стелиться рушником щастя Ваша 
життєва нива. Хай доля дарує дов-
гого віку!

Хай небо буде мирне над Вами, 
не в’януть квіти на Вашому путі. 

Бажаємо щастя та людської шани, 
усмішок, радості у Вашому житті. 

Напевно, ні для кого не 
є секретом страшні цифри 
статистики еміграції. За даними 
Державної міграційної служби 
станом на 2010 рік за кордоном 
знаходиться близько 6,6 млн. 
українців, які виїхали у різні роки 
(15 % від загальної кількості 
нинішнього населення країни). 
Скільки ж Колумбів та Магелланів 
покинули рідні краї?!

Світило Українського краю, 
яке освітило небозвід Канади 
– саме так, як на мене, можна 
назвати пані Зеню Кушпету. Це 
канадійка українського похо-
дження. Народилася «невтомна 
помічниця Добра» далеко від 
землі батька, який сам є з-під 
Бродів, за океаном, у країні ві-
чної мерзлоти – в Канаді. На 
перший погляд виховання було 
доволі дивним: «Малими не ро-
зуміли, навіщо вони це роблять 
(ред. – забирають додому, якщо 
дівчата починали говорити ан-
глійською мовою на подвір’ї), 
проте нині ми з сестрою вдячні 
батькам за те виховання». Участь 
у конкурсах, консерваторія, ви-
кладацька діяльність – здобутків 
було немало, проте серце клика-
ло кудись інше. Вже на той час 
на видатну піаністку та досвід-
ченого педагога чекали нові зле-
ти і нові перешкоди. Покинув-
ши роботу в Університеті Квінс 
(м. Кінгстон), молода та повна 
енергії п. Зеня влаштувалася 
асистентом у спільноту «Лярш» 
у Річмонд-Хілл, Онтаріо (перед-
містя Торонто). Зі слів п. Куш-

пети: «Асистенти – це молодь, 
яка хоче жити разом із розумо-
во неповносправними людьми. 
Це не працівники, які відробля-
ють вісім годин і йдуть додому, 
вони живуть сім’ями, як брати 
і сестри. Молодь там перебуває 
рік, два, п’ять або залишається 
на все життя. І я рік прожила з 
сімома друзями (так у «Лярші» 
називають розумово неповно-
справних осіб)».

Будучи волонтером, п. Зеня 
Кушпета усвідомила, наскільки 
ціле життя боялася бути сама 
собою, а була тою, якою хотіли 
бачити її батьки, громада, церк-
ва, і в тому всьому губила свою 
власну особистість. «Успішна 
піаністка, я водночас відчувала 
внутрішню пустку, до кінця не 
розуміла, для чого існую на цій 
землі». Та на річному волонтер-
стві все не зупинилося: у 1991 
році Зеновія Кушпета просить 
дозволу в спільноти на здійснен-
ня місії в Україні. Мрії стали 
реальністю: «Я жила Україною 
в Канаді завжди, але навіть не 
мріяла там опинитися. Ми всі 
знали: там панує режим, і дума-
ли, що поїхати туди ніколи не 
зможемо. Дуже прагнули неза-
лежної України, та не уявляли, 
що це станеться так скоро, ще за 
нашого життя».

Січень 1992 – громадянка Ка-
нади українського походження 
приїхала в Україну, щоби на 
засадах волонтера допомагати 
особам з розумовою неповно-

справністю. Познайомившись з 
діяльністю товариства «Надія» у 
Львові, стала співзасновником 
навчально-реабілітаційного цен-
тру «Джерело» на засадах попе-
редньо згаданої спільноти. 

Хоч важкий був початок, та 
результат успішний – пішов роз-
виток спільнот «Емаус», «Лярш 
Ковчег», «Віра і Світло». На да-
ний момент кількість осередків 
останньої спільноти становить 
близько 30, що розкидані по всій 
Україні. З часом було створено 
п’ять денних програм-майсте-
рень, одна з яких призначена 
для осіб з більш важкою формою 
неповносправності. 

І навіть в маленькому провін-
ційному містечку Чорткові, при 
Катедральному Соборі Верхо-
вних Апостолів Петра і Павла, 
є згадана спільнота, яка була 
заснована 11 грудня 2014 року. 
З ласки Божої на сьогоднішній 
день у спільноті нараховується 20 
людей з особливими потребами, 
члени їхніх родин та приятелі 
(волонтери). Вони намагаються 
показати красу та неповторність 
кожної людини, діючи за прави-
лом, що кожна людина, якою б 
неповносправною вона не була, 
є унікальним Божим творінням.

Один крок – одна місія на 
Україну. Відмова від кар’єри – 
осягнення гармонії. Даємо щось 
маленьке – отримуємо щось 
велике. Так з маленької мети 
– розпочати роботу з неповно-
справними – сформувалася ве-
лика система Добра, яка й досі 
розвивається. 

Жінка, яка могла мати все 
(музична кар’єра, педагогічна), 
віддала все (пішла з роботи, по-
кинула сім’ю), щоб остаточно 
отримати все – внутрішню гар-
монію. Вона, будучи канадій-
кою, ніколи не забувала рідної 
сторони, а навпаки – впродовж 
16 років плекала своє дитинча на 
теренах України, щоби згодом 
знову повернутися у Канаду.

«Я більше отримую, ніж від-
даю», – так стверджує сама пані 
Зеня.

Андрій СИНИШИН, 
студент І курсу 

Українського католицького 
університету

«Люди свободи – гаранти незалежності»
Минулої п’ятниці, 17 лютого, у РКБК ім. К.Рубчакової відбулося відкриття виставки «Люди 

Свободи – гаранти незалежності», влаштованої Українським інститутом національної пам’яті 
до 25-ї річниці відновлення Незалежності України. 

Милосердя

Волонтер з Канади Зеня КУШПЕТА: 
«Я більше отримую, ніж віддаю…»  



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспортний сервiс 
09.55 Український корт 
10.35 Д/ф «Мрiї Обами» 
12.00 Орегонський 
путiвник 
12.30 Суспiльний 
унiверситет 
13.15 Борхес 
14.00 Д/ф «Iван Франко» 
15.20 Фольк-music 
16.30 Т/с «Анна Пiль» 
17.25 Твiй дiм-2 
17.45 Вiкно в Америку 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.55 Вересень 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.35 Обличчя вiйни 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.15 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля - 3» 
10.45, 12.25 «Мiняю жiнку - 3» 
12.20 Налаштування нових 
параметрiв супутникового 
мовлення телеканалу 1+1 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 4)» 
13.45, 14.45, 15.45 
«Мольфар» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» (16+) 
23.00 «Грошi» 

ІНТЕР
06.20, 13.30 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Все 
повернеться» 16+ 
16.10 «Жди меня» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.30 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!» 
23.55 Х/ф «Кохання за 
розкладом» 

ТТБ
07.15, 11.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 22.00 «Вiстi 
ТТБ» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
12.00 «Ми українськi» 
13.20 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
14.00 «Захисник 
Вiтчизни-рятувальник» 
14.30 «Чернiвцi. На 
полотнi життя» 
15.30 «Народна 
скарбниця» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для 
батькiв» 
18.00 «Зелений БУМ» 
18.35 «Азбука смаку» 
19.30 «Народний 
контроль» 
19.45, 21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
20.00 «Герої Небесної 
сотнi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 23.00 Золотий 
гусак 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Україна на смак 
09.30 Т/с «Бiлий танець» 
10.25 Д/ф «Мiстерiя Марiї 
Приймаченко» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15 Нашi грошi 
14.00 Вiйна i мир 
15.20 Свiтло 
16.00 Путiвник прочанина 
16.30 Т/с «Лiнiя захисту» 
17.20 Хочу бути 
17.40 М/с «Попелюшка» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.20 Д/ф «Євген Патон. 
Щедрiсть таланту» 
19.50 З перших вуст 
19.55 Слiдство. Iнфо 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.40 Мегалот 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля - 3» 
10.50, 12.25 «Мiняю жiнку - 4» 
12.20 Налаштування 
нових параметрiв 
супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 шляхом 
пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 
4)» 
13.45, 14.45, 15.45 
«Мольфар» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» (16+) 
22.00 «Одруження 
наослiп 3» 
23.30 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство» (18+) 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.50 Т/с «Птаха у клiтцi» 
16+ 

ТТБ
07.15, 11.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Будьте здоровi» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
12.30 «А у нас кiно 
знiмали» 
13.45 «Гра долi» 
14.00 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
15.00 «Зелений БУМ» 
15.30 «Живi сторiнки» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.00 «Час змiн» 
19.30 «На часi» 
20.15 «Замки 
Тернопiлля» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Євромакс 
08.30 «Культура i 
мистецтво» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «П’ятий 
вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 Легенди свiтової 
музики.Джон Ленон. 
Концерт в Нью-Йорку 
14.00 Х/ф «Велика 
порожнеча» 
16.40 «Чарiвний ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Формула 
здоров’я» 
22.40 Х/ф «Гомер» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Громадянська 
оборона 
11.00, 17.45 Т/с «Шулер» 
16+ 
12.00, 13.05 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Подорож до 
центру Землi» 
15.05, 16.10, 21.25 Т/с 
«На трьох» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.20 Х/ф «Старим тут не 
мiсце» 16+ 

СТБ
07.10, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.10 «Все буде смачно!» 
11.00 «За живе! - 2» 
12.30 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 «За живе!» 
19.55, 22.45 
«МастерШеф Дiти - 2» 
23.45 Т/с «Коли ми 
вдома» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.01 Т/с «Клiнiка» 16+ 
10.15 Т/с «СашаТаня» 
16+ 
15.20, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки 
18.00 Абзац 
21.35 Х/ф «Суперняньок» 
16+ 
23.10 Х/ф «Суперняньок 
2» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10, 05.20 Т/с 
«Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 2» 
15.30 Т/с «Черговий лiкар» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Вiтряна жiнка» 
23.30 Т/с «Закон i порядок. 
Злочинний намiр» 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.30, 10.55 «Облом.UA.» 
08.55 «Секретнi 
матерiали» 
16.50 Х/ф «Генiї» (16+) 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.30, 20.20 Т/с 
«Одинак» (16+) 
21.15 Х/ф «Що приховує 
брехня» (16+) 
23.00 Х/ф «Стiни» (18+) 
00.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (3 сезон) 
01.45 Х/ф «Захар 
Беркут» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Україна на смак 
09.30 Т/с «Бiлий танець» 
10.25, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
11.15 Д/ф «Свiтова марка 
патонiвцiв» 
12.15 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.10 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 7,5 км 
(жiнки) 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
16.15 На пам»ять 
17.40 М/с «Гон» 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Формула 
життя Олександра 
Палладiна» 
19.55 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.35 Обличчя вiйни 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля - 4» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 4» 
12.25 Налаштування нових 
параметрiв супутникового 
мовлення телеканалу 1+1 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 4)» 
13.45, 14.45, 15.45 
«Мольфар» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» (16+) 
22.00 «Чотири весiлля 6» 
23.00 «Право на владу 
2017» 

ІНТЕР
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.50 Х/ф «Дуель» 

ТТБ
07.15, 11.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 22.00 «Вiстi 
ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
11.25, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
11.45 «Надiя є» 
12.00 «Королiвська 
iсторiя з Колодяжного» 
12.30 «Живi сторiнки» 
14.00 «Краєзнавча 
подорож» 
14.30 «Заповiт Княжому 
мiсту» 
15.30 «Приходьте у мiй 
свiтлий сад» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Акценти тижня» 
18.00 «ПрофStyle» 
18.35 «Сад.Город.
Квiтник» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.45 «Думки 
вголос» 
22.30 «Час країни» 

09.30 «Справжня цiна» 
09.55, 22.35 «Добрi 
традицiї» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Крихiтка Джиммi» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 «П’ятий вимiр» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Сiльський 
календар» 
22.40 Х/ф «Нiчна варта» 16+ 

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.05 Антизомбi 
11.00, 13.10 Секретний 
фронт. Дайджест 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.10 Х/ф 
«Стрiлець» 16+ 
16.25 Х/ф «Злочинець» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «На трьох» 16+ 
22.20 Свобода слова 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Все буде смачно!» 
10.05 Х/ф «Кохання пiд 
наглядом» 
12.00 Х/ф «Неiдеальна 
жiнка» 
14.00 «Битва 
екстрасенсiв 16» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 «За живе! - 2» 
20.00, 22.35, 01.30 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 Х/ф «Медальйон» 16+ 
10.00 Х/ф «Токарєв» 16+ 
11.55 Х/ф «Вулкан» 
13.55 Х/ф «Ласкаво 
просимо в рай» 16+ 
16.00, 19.00 Ревiзор Спешл 
18.00 Абзац 
20.50 Таємний агент 
22.15 Таємний агент. 
Пост-шоу 
23.55 Х/ф «Дракула 
2000» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 02.20 
Сьогоднi 
09.15 Зоряний шлях 
11.00 Т/с «Черговий лiкар 2» 
12.00 Х/ф «Страшна 
красуня» 
13.50, 15.30 Т/с «Його 
любов» 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Вiтряна жiнка» 
23.30 Х/ф «Гладiатор» 

2+2
08.00 Х/ф «Великий 
Майстер» (16+) 
10.10 Д/п «Помста 
природи» 
15.05 «Хоробрi серця» 
17.35 «Українськi 
сенсацiї» 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.30, 20.20 Т/с 
«Одинак» (16+) 
21.15 Х/ф «Спис долi» (16+) 
23.25 Х/ф «Мисливець 
проти чужого» (16+) 
00.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (3 сезон) 
01.45 Х/ф 
«Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.30 Т/с «Бiлий танець» 
10.25 Павло Табаков 
«Мiй свiт» 
11.45 Орегонський 
путiвник 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
14.00 Книга.ua 
14.30 Вересень 
15.20 Театральнi сезони 
15.45 Д/ф «Мiстерiя Марiї 
Приймаченко» 
16.15 Мистецькi iсторiї 
16.30 Т/с «Анна Пiль» 
17.20 Хто в домi хазяїн? 
17.40 М/с «Попелюшка» 
18.15 Новинний блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Переслiдуй 
свою мрiю» 
19.50, 22.45 З перших 
вуст 
19.55 Нашi грошi 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «Епоха честi» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля 
- 3» 
10.50 «МIНЯЮ ЖIНКУ - 4 
12.20 Налаштування нових 
параметрiв супутникового 
мовлення телеканалу 1+1 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 4)» 
12.25 «Мiняю жiнку - 4» 
13.45, 14.45, 15.45 
«Мольфар» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» (16+) 
22.00 «На ножах» 
23.35 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство» (18+) 

ІНТЕР
06.20, 14.15 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.45 Т/с «Птаха у клiтцi» 
16+ 

ТТБ
07.15, 11.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 22.00 «Вiстi 
ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.30 «Мамина школа» 
12.30 «Герої Небесної 
сотнi» 
13.20 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
14.25 «Улюблена 
робота» 
15.30 «Азбука смаку» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Як це?» 
18.30 «Енергоманiя» 
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 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.05 «Твiй дiм» 
08.30 «Культура i 
мистецтво» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «П’ятий 
вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 «Чарiвний ключик» 
12.15 «Про кiно» 
12.30, 20.30 Євромакс 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Амазонки» 
17.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
21.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «У пошуках 
часу» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Бiльше нiж правда 
11.05 Т/с «Котовський» 16+ 
12.00, 13.05 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Подорож до 
центру Землi» 
15.05, 16.10, 21.25 Т/с 
«На трьох» 16+ 
17.45 Т/с «Шулер» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
23.25 Х/ф «Мовчання 
ягнят» 18+ 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.50 «Все буде смачно!» 
10.30, 18.30 «За живе! - 2» 
12.00 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 
«МастерШеф Дiти - 2» 
23.20 Т/с «Коли ми 
вдома» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.15 Т/с «Клiнiка» 16+ 
10.15 Т/с «Щасливi 
разом» 
15.00, 19.00 Серця трьох
18.00 Абзац 
 21.20 Х/ф «Друзi по 
сексу» 16+ 
23.30 Вiд пацанки до 
панянки. Без купюр 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 
Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 2» 
15.30 Т/с «Черговий лiкар» 
16.10 Т/с «Адвокат» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Вiтряна жiнка» 
23.30 Т/с «Закон i порядок. 
Злочинний намiр» 

2+2
08.00, 11.05 «Нове 
Шалене вiдео по-
українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
08.55 «Хоробрi серця» 
13.05 Х/ф «Кунг-фу Джо» (16+) 
14.30, 23.05 Х/ф 
«Легенди: Гробниця 
дракона» (16+) 
16.15 Х/ф «Спис долi» (16+) 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.30, 20.20 Т/с 
«Одинак» (16+) 
21.15 Х/ф «Смертельний 
удар» (16+) 
00.50 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (3 сезон) 
01.40 Х/ф «Гетманськi 
клейноди» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.30, 
15.00, 21.00 Новини 
06.25 Життєлюб 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Територiя закону 
08.40 Паспорт.Ua 
09.00 Свiт на смак. Д/с 
«Легенди тофу» 
09.30 Т/с «Бiлий танець» 
10.25, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
11.25 Орегонський 
путiвник 
11.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. Спринт 10 км 
(чоловiки) 
14.00 Д/ф «Володимир 
Iвасюк. Щоб народитися 
знову» 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
16.15 На пам»ять 
17.40 М/с «Гон» 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.25 Вiйна i мир 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
22.55 Вiчне 
23.00 Золотий гусак 

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 - 4» 
10.50, 12.25 «Мiняю жiнку - 4» 
12.20 Налаштування нових 
параметрiв супутникового 
мовлення телеканалу 1+1 
шляхом пересканування 
транспондера 11766 H на 
супутнику Astra 4A (Sirius 4)» 
13.45, 14.45, 15.45 
«Мольфар» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.20 «Розсмiши комiка. 
Дiти 2» 
22.15 «Вечiрнiй квартал» 
00.10 Х/ф «Я нормально 
супер гуд» (16+) 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.10, 12.25 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 00.50 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.00 Х/ф «Двоє пiд 
однiєю парасолькою» 

ТТБ
07.15, 11.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Що робити?» 
11.30 «Армiя 
нескорених» 
12.15 «Клара Лучко.
Завоювати життя» 
14.30 «ПрофStyle» 
15.30 «Не перший погляд» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.35 «Улюблена робота» 
18.00 «Смакота» 
18.15 «Степовики» 
18.30 «Портрет» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.30 «Культура i 
мистецтво» 
09.30, 17.00 «П’ятий вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Мою дружину 
звуть Морiс» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 «Сiльський 
календар» 
20.40 «Про кiно» 
21.45 «Добрi традицiї» 
21.50 «Професiйно про 
красу» 
22.35 Х/ф «Великий 
Медiчi : лицар вiйни» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Iнсайдер 
11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 16+ 
12.05, 13.10 Х/ф «12 
рокiв рабства» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.05, 16.10 Т/с «На 
трьох» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.30 Х/ф «Вовк з Волл-
стрiт» 18+ 

СТБ
05.45, 18.30 Т/с «Коли ми 
вдома» 
08.35 Х/ф «Нiколи не забуду 
тебе» 
10.20 Х/ф «П’ята група кровi» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 «Холостяк - 7» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.41 Т/с «Клiнiка» 16+ 
09.50 Т/с «СашаТаня» 16+ 
13.20 Серця трьох 
15.50, 19.00 М/с «Кухня» 16+
18.00 Абзац 
 21.05 Х/ф 
«Однокласники 2» 16+ 
23.05 Х/ф «Король 
вечiрок 2» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 2» 
15.30 Т/с «Черговий лiкар» 
16.10 Х/ф «Роза 
прощальних вiтрiв» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Мiй 
капiтан» 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
08.55 Бушидо 
10.55 «Вiдеобiмба» 
16.40 Х/ф «Ультиматум» (16+) 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.30 Х/ф «Тиждень 
акул» (16+) 
21.10 Х/ф 
«Унiверсальний солдат - 
3: Новий початок» (16+) 
23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.25 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (3 сезон) 

УТ-1 
06.35 Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
08.10 Смакота 
09.00 М/с «Книга 
джунглiв» 
10.25 Хто в домi хазяїн? 
10.50 Хочу бути 
11.40 Бiатлон. 
Кубок свiту. Гонка 
переслiдування 10 км 
(жiнки) 
13.25 Бiатлон. 
Кубок свiту. Гонка 
переслiдування 12,5 км 
(чоловiки) 
14.15 Фольк-music 
15.25 Т/с «Аристократи» 
17.45 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
18.45 Чоловiчий клуб 
19.30 Вечiр пам’ятi 
Миколи Мозгового (ч.1) 
21.00 Новини 
21.25 Вечiр пам’ятi 
Миколи Мозгового (ч.2) 
22.45 Мегалот 
23.25 Свiт on line 

1+1
06.35 «Грошi» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 19.30 ТСН
11.00, 23.10 «Свiтське життя» 
12.00 «Одруження наослiп 3» 
13.30 «Голос країни 7» 
15.40, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.35 «Розсмiши комiка. 
Дiти 2» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
00.10 Х/ф «Сiм психопатiв» 
(18+) 

ІНТЕР
09.00 «Україна вражає» 
09.30, 03.45 Док.проект 
«Птах-Гоголь» 
12.10 Х/ф «Як 
посварився Iван 
Iванович з Iваном 
Никифоровичем» 
13.25, 00.25 Х/ф 
«Пропала грамота» 
15.00 Х/ф «Вiй» 16+ 
18.00, 20.30 Т/с «Терор 
любов’ю» 
20.00 «Подробицi» 
22.30 Х/ф «Вечори на 
хуторi бiля Диканьки» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
11.00 «Назбиране» 
11.30 «Arte, viva!» 
12.15 «Степовики» 
12.30 «Фiлософiя життя» 
13.00 «Музей народних 
промислiв» 
14.00 «Театральнi 
зустрiчi» 
15.40 «День-як мить» 
16.00 «Думки вголос» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Хочу бути...» 
17.35 «Казки запорозькi 
вiд Санька Сита» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.35 «Живi сторiнки» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.45 «7 природних чудес 
України» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Зелений БУМ» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Будинок для 
вiдпочинку» 
08.55, 19.55 «Добрi 
традицiї» 
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 «Хлiб i 
троянди» 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Молодший пiлот» 
17.00 Молитва 
солiдарностi молодi 
за мир в Ураїнi. Пряма 
трансляцiя 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 У фокусi Європа 
20.10 «Музика Голiвуду». 
Симфонiчний оркестр 
Тернопiльської фiлармонiї 
21.20 Х/ф «Джефферсон 
в Парижi» 16+ 
23.30 Євромакс 

ICTV
08.50 Я зняв! 
09.45 Дизель-шоу. 
Дайджест 
10.50, 11.50 Особливостi 
нацiональної роботи 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с «На трьох» 16+ 
14.00 Х/ф «Шпигунськi 
iгри» 
16.15 Х/ф «Гра» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Три iкси» 16+ 
22.25 Х/ф «Три iкси-2. 
Новий рiвень» 16+ 

СТБ
07.50 «Караоке на 
Майданi» 
08.45 «Все буде смачно!» 
09.45 «Холостяк - 7» 
13.10 «МастерШеф Дiти - 2» 
19.00 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
22.05 Т/с «Коли ми 
вдома» 
23.40 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.56 Ревiзор Спешл 
09.50 Таємний агент 
11.15 Таємний агент. Пост-шоу 
12.50 Вiд пацанки до панянки 
15.15 Хто зверху? 
17.10 М/ф «Шрек» 
19.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя» 16+ 
21.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя 2: Перше 
призначення» 16+ 
22.45 Х/ф «Суперняньок» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 01.40 
Сьогоднi 
09.00 Т/с «Мiй капiтан» 
13.10, 15.20 Т/с «Кращий 
друг родини» 
17.20, 19.40 Т/с «Квiти 
вiд Лiзи» 
21.50 Х/ф «Посмiхнися, 
коли плачуть зiрки» 
23.45 Реальна мiстика 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
10.20 «Top Gear» 
11.25 Х/ф «Граф Монте 
Крiсто» (16+) 
13.50 20 тур ЧУ з 
футболу: «Днiпро» - 
«Чорноморець» 
16.50 20 тур ЧУ з футболу: 
«Динамо» - «Олiмпiк» 
19.00 Х/ф «Американець» 
(16+) 
21.00 Х/ф «Вiйна Богiв» (16+) 
23.00 Бокс: 
Головкiн - Брук 

УТ-1 
07.05, 23.30 Золотий 
гусак 
07.25 Життєлюб 
08.15 Смакота 
09.00 Кращi виступи 
українських бiатлонiстiв 
09.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. Естафета 4 х 6км 
(жiнки) 
11.15 Спогади 
11.50 Театральнi сезони 
12.40 Бiатлон. Кубок 
свiту. Естафета 4 х 7,5 км 
(чоловiки) 
14.20 Мистецькi iсторiї 
14.35 Фольк-music 
15.35 Твiй дiм-2 
16.00 Т/с «Епоха честi» 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Новини 
22.30 Арт-Клуб 38 
23.00 Свiт on line 
23.20 Територiя закону 

1+1
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 Богослужiння 
в Недiлю Торжества 
Православ’я. «Звернення 
Вселенського Патрiарха 
Варфоломiя» 
10.10, 11.05, 12.05, 13.25 
«Свiт навиворiт - 3: Танзанiя» 
14.35 Т/с «Життя пiсля 
життя» (16+) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 7» 
23.15 Х/ф «Тринадцятий 
воїн» 

ІНТЕР
07.40 «Подробицi» 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. Рай 
i пекло» 
11.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження» 
12.00 Т/с «Терор 
любов’ю» 
16.10 Х/ф «Два Iвани» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.30 Х/ф «Обмiняйтесь 
обручками» 
23.30 Х/ф 
«Iнтердiвчинка» 16+ 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Панорама подiй» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.15 «Учнiвський 
щоденник» 
12.30 «Сад.Город.
Квiтник» 
13.00 «Хочу бути...» 
13.40 «Мандри» 
14.00 «Дивоцвiти» 
15.00 «Зелений БУМ» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «Поклик таланту» 
18.00 «Народнi перлинки 
з бабусиної скриньки» 
18.30 «Не перший 
погляд» 
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
06.00 Х/ф «Будинок для 
вiдпочинку» 
07.30 «Про кiно» 
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. 
«Молодший пiлот» 
13.30 «Чарiвний ключик» 
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Формула 
здоров’я» 
15.30 Євромакс 
16.00 Легенди свiтової 
музики 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
20.00 Огляд свiтових 
подiй 
21.00 «Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Викрасти 
полiцейського» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.15 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
11.55, 13.00 Х/ф «Гра» 16+ 
12.45 Факти. День 
14.30 Х/ф «Три iкси» 16+ 
16.50 Х/ф «Три iкси-2. 
Новий рiвень» 16+ 
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
20.30 Х/ф «Поганi 
хлопцi» 16+ 
22.55 Х/ф «Поганi 
хлопцi-2» 16+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на 
Майданi» 
10.50 Т/с «Коли ми 
вдома» 
12.50 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
16.00, 23.15 «Я 
соромлюсь свого тiла 4» 
18.00, 22.10, 00.25 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.31 Т/с «Якось в казцi» 
12.10 М/ф «Сезон 
полювання 2» 
13.30 М/ф «Шрек» 
15.20 Х/ф «Полiцейська 
академiя» 16+ 
17.20 Х/ф «Полiцейська 
академiя 2: Перше 
призначення» 16+ 
19.05 Х/ф «Лиса нянька» 
21.00 Х/ф «Змiшанi» 16+ 
23.15 Х/ф «Суперняньок 2» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
09.00 Т/с «Кращий друг 
родини» 
13.00 Т/с «Квiти вiд Лiзи» 
16.50, 20.00 Т/с 
«Зимовий вальс» 
19.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
21.25 Х/ф «Роза 
прощальних вiтрiв» 
23.15 Реальна мiстика 

2+2
09.00 Бокс. Бiй у 
надважкiй вазi. Девiд Хей 
- Тонi Белью 
10.00 Бушидо 
12.15 Х/ф «Пригоди 
Посейдона» (16+) 
15.30 Х/ф 
«Ультиматум» (16+) 
17.15 Х/ф «Запеклi 
шахраї» (16+) 
19.20 20 тур ЧУ з 
футболу: 
«Волинь» - «Шахтар» 
21.30 ПРОФУТБОЛ 
23.35 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Краще втриматися від рі-

шучих дій як в ділових, так і в 
особистих сферах, особливо 
без достатньої поінформова-
ності. Прийдеться зменшити 
свої амбіції - ви можете вияви-
тися необ’єктивні. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05) 
Ви можете виявити себе за-

надто емоційною людиною і 
доставити цим багато турбот 

не тільки собі, а й навколишнім. 
Будьте обережні відносно нових 
знайомих, тому що є небезпека 
потрапити на гачок до людей з 
сумнівною репутацією. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Ви можете видати чимало 
ідей і проектів, і більшість з них 
виявляться цілком життєздат-
ними, ще й обіцяють прибуток. 
У вас може з’явитися бажання 
почати все спочатку. 

РАК (22.06-23.07)
Не слід дозволяти колегам 

і начальству сумніватися в 
тому, що у вас є своя позиція 
з ключових питань. Якщо ви з 
чимось не згодні - висловлюй-
те свої заперечення відразу. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ваш внутрішній світ зажадає 

до себе дбайливого і турботливо-
го відношення. Збагатіть його но-
вими враженнями та відчуттями. 

ДІВА (24.08-23.09) 
Ви встигнете реалізувати 

практично всі намічені плани, 
тільки намагайтеся не мету-
шитися й вірити у власні сили. 
Справлятися з виникаючими 
проблемами та труднощами 
вам доведеться самостійно.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Від вашої рішучості та енергії 

буде залежати успішна реаліза-
ція ваших задумів і довгостроко-

вих планів. Постарайтеся уника-
ти конфліктів на роботі. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Приємно відчувати себе 

значимою людиною, повага 
надає впевненість у влас-
них силах. Ви багато чого 
досягнете, зміцняться ваші 
позиції в професійній сфері. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Не забувайте про по-

чуття власної гідності, але 

постарайтеся не задирати 
ніс. Не потрібно боятися 
наступаючих змін, тому що 
навіть при невеликих зусил-
лях вам удасться добитися 
істотних результатів. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Кількість справ на роботі все 

збільшується. Не переживайте, 
усі проблеми можна вирішити, 
якщо ви виявите зібраність, 
уважність і зосередженість. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Не будьте легковажні, 

остерігайтеся спілкування 
в сумнівних компаніях. За-
плановані справи успішно 
завершаться.

РИБИ (20.02-20.03)
Необхідно продумати 

стратегію ваших майбутніх 
дій. Реальний шанс втілен-
ня в життя раніше задума-
ного в кар’єрі. 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Формула 
здоров’я» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «П’ятий 
вимiр» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 «Соло» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Забери мене 
додому» 
15.45, 20.55 «Добрi 
традицiї» 
17.30 «Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Слiдства.Iнфо» 
20.30 У фокусi Європа 
21.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Мiжсезоння» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Секретний фронт 
11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 
16+ 
12.05, 13.10 Х/ф «Старим 
тут не мiсце» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.00, 16.10, 21.25 Т/с 
«На трьох» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.25 Х/ф «12 рокiв 
рабства» 16+ 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «За живе! - 2» 
11.10 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 «За живе!» 
19.55, 22.45 «Я 
соромлюсь свого тiла 4» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.51 Т/с «Клiнiка» 16+ 
10.05 Т/с «Щасливi 
разом» 
16.05, 19.00 Хто зверху?
18.00 Абзац 
 20.55 Х/ф 
«Однокласники» 16+ 
22.50 Х/ф «Коледж» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 2» 
15.30 Т/с «Черговий лiкар» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Вiтряна жiнка» 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок. Злочинний 
намiр» 

2+2
08.00, 10.55 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.30 «Облом.UA.» 
08.55 «Люстратор» 
16.50 Х/ф «Що приховує 
брехня» (16+) 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.30, 20.20 Т/с 
«Одинак» (16+) 
21.15 Х/ф «Акулозавр» (16+) 
23.00 Х/ф «Тиждень 
акул» (16+) 
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Обережно: шахраї! Футзал

Фантоми

У доволі упертій боротьбі прохо-
дили матчі стадії 1/4 фіналу, про що 
свідчать їхні результати. Так, Калічів-
ка переграла команду міської ради з 
рахунком 5:3, а Ягільниця – Кадуб 
– 6:3. Переможця двох наступних 
матчів, що закінчилися в основний 
час з однаковим рахунком – 2:2, ви-
значила лише серія пенальті. Отож, 
у парах Ягільниця-2 – Дружба та 
Горішня Вигнанка – Бичківці фор-
туна була на боці останніх. Омріяну 
путівку до суперфіналу на стадії 1/2 
змагань вибороли Калічівка, яка здо-

лала нагірянську «Дружбу» – 6:3; та 
Ягільниця, що не залишила жодних 
шансів Бичківцям – 9:3. У матчі за 
бронзові нагороди більше сил зали-
шилося у бичківських аматорів, яким 
так і не зуміли нав’язати боротьбу їхні 
опоненти з Нагірянки – 8:4. Не по-
дарували глядачам очікуваної інтри-
ги й учасники вирішального двобою 
Ягільниця-1 та Калічівка, де незапе-
речна перевага була на боці діючого 
чемпіона у футзалі й минулорічного 
володаря всіх призів у великому фут-
болі – ягільницької команди, про що 

красномовно свідчить результат – 
9:4. Золоті нагороди переможців і чи-
мала грошова винагорода стануть їм 
хорошим прологом на початок цього 
сезону. До речі, у футзальному сезоні  

наразі ще рано ставити крапку, адже 
незабаром стартує престижний турнір 
– «Кубок мера», тож глядачі ще ма-
тимуть нагоду наживо насолодитися 
захоплюючими баталіями копаним 
м`ячем, допоки зазеленіє трава на 
стадіонах.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора 

На знімку: команда-переможець 
та призери першості району 

з футзалу-2017

21 лютого в Чорткові групою піро-
технічних робіт аварійно-рятувально-
го загону спеціального призначення 
Управління ДСНС у Тернопільській 
області знешкоджено 11 (!) вибухоне-
безпечних предметів часів Другої сві-
тової війни. 

Під час проведення демонтажу бу-
дівлі (вул. Шевченка, 4) колишньої 
швейної фабрики, що, до речі, тепер 
є у власності «домініканців», робітни-
ки вгледіли застряглі в стіні споруди 

(майже під дахом) два ме-
талеві предмети, схожі на 
бойові снаряди. Про це 
й повідомили на пункт 
зв’язку ДПРЧ-6.  Опісля 
вилучення з місця «схо-
ванки» фантомів війни 
з’ясувалося – артснаряди 
калібром 76 та 105 мм. 

А перед тим, цього ж 
дня, піротехніки на око-
лиці Чорткова, в лісосму-
зі вул. Бердо, підняли на 
поверхню землі  9 реак-
тивних снарядів калібром 
82 та 132 мм.

А втім, рятувальна 
служба (зокрема – ДПРЧ-
6) застерігає: виявлені ви-
бухонебезпечні предмети 
(ВНП), що тривалий час 
перебували в землі чи 
воді, являють собою ще 
більшу небезпеку. 

Тому, якщо ви випадко-
во виявили вибухонебез-
печний предмет, до нього 
не можна навіть торка-
тися – це надто небез-
печно. Ступінь небезпеки 
вибухонебезпечних речей 
можуть визначати тільки 
професійні піротехніки.

Необхідно відразу ж за-
телефонувати за номером  
«101», повідомивши про 
знахідку оперативно-ря-
тувальну службу району, 
міста; а також – органи 

місцевої влади, міліцію, дирекцію під-
приємств, установ, організацій. Слід 
відгородити місце, де знаходяться 
ВНП, нікого не допускаючи до нього; 
організувати постійне чергування до 
прибуття представників відповідних 
служб.  

Тетяна ЛЯКУШ 
(за інформацією ДПРЧ-6 ) 

Кесарю – кесареве
Минулої неділі фінальним турніром вісімки кращих завершилася зимова 

першість Чортківського району з футзалу серед аматорських команд, яка 
стартувала наприкінці грудня минулого року у спорткомплексі «Економіст».

Бомби під костелом

До пенсіонера 21 лютого постукали у 
двері «соціальні працівники». Для до-
стовірності чоловік та жінка показали 
навіть посвідчення, однак старенький 
навіть добре не встиг прочитати, що на-
писано на посвідці, як гості почали роз-
повідати чоловіку байки. «Соцпрацівни-
ки» сказали, що обходять стареньких із 
повідомленням, що пенсіонерам такого 
поважного віку невдовзі почнуть роз-
давати пайок із продуктами та іншу 
допомогу, а тоді запитали, чи немає 
часом господар заощаджень в гривнях. 
Запевнили – потрібно міняти їх на 
євро, бо ж уже через місяць ця валюта 
стане недійсною. Старенький приніс 
усі пенсійні заощадження, аферисти 
швиденько обміняли гроші та, попро-
щавшись, пішли. А дідусь сів за стіл 
роздивитися валюту й жахнувся – під 
двома  єврокупюрами були підкладені 
папірці. Довелося телефонувати право-
охоронцям.

Краяни! Не довіряйте невідомим і по-
передьте про подібні афери стареньких 
родичів і сусідів. Якщо на порозі вашо-
го помешкання з’явилися незвані гості й 
представляються працівниками «соцбезів», 
електриками чи газовиками, ретельно пе-
ревіряйте їхні документи і зателефонуйте у 
відповідну службу, аби дізнатися чи прав-
дивий їх візит. Ніколи не обмінюйте валю-
ту, не позичайте грошей під цінну заставу, 
що вам залишають невідомі. Здебільшого 
– це хитрий обман і замилювання очей. 
Оговтаєтеся тільки згодом, коли вже за-
лишитеся без кровних заощаджень. Будьте 
пильними!

(За інф. веб-сайту: npu.gov.ua)

50 тисяч 
гривень взамін 

на папірці
Чергові Остапи Бендери знайшли 

свою жертву в Чорткові.  У валют-
ну халепу потрапив 91-річний дідусь, 
котрий віддав пройдисвітам усі за-
ощадження.

Застрога

У соцмережах все більше набирає 
популярності небезпечна гра для під-
літків, фіналом якої є самогубство. 
Смертельна гра, котра в Росії встигла 
забрати кілька сотень молодих життів, 
добралась і до України. 

Всі учасники гри об’єднані спіль-
ною символікою – синім китом. Цей 
символ обраний невипадково, адже 
кити – одні з небагатьох видів ссав-
ців, що здатні зводити рахунки з жит-
тям, самовільно викидаючись на бе-
рег. Сюжет української гри нічим не 
відрізняється від російського аналогу. 
Вона починається після публікації 
на своїй сторінці записів із певними 
хештегами. Після цього з новоспе-
ченим гравцем зв’язується «куратор» 
(здебільшого із фейкового аккаунту 
– ідентифікувати особу неможливо). 
Він пояснює елементарні правила, на 
кшталт «нікому не розказуй про гру», 
«завжди виконуй мої завдання, яким 
би воно не було», «за невиконання за-
вдання тебе виключають з гри і тоді 
очікуй поганих наслідків» тощо. 

Після ознайомлення з правилами гри 
так званий куратор надсилає 50 завдань 
– по одному на кожен день, які гравець 
повинен виконувати. До слова, завдан-
ня вражають дикістю. Для прикладу, 

третього дня потрібно тричі неглибоко 
порізати вени, десятого – прокинутись 
о 4:20 та піти на дах високоповерхівки, 
двадцять сьомого – о 4:20 лягти на за-
лізничні рейки, а п’ятдесятого – вчи-
нити самогубство! Окрім виконання 
завдань, потрібно ще знімати це все на 
відео, як підтвердження. Саме на цьому 
і наживаються керівники таких спільнот 
– продають в Інтернеті відео, де підліт-
ки ризикують життям і калічать себе. 

Здавалося б, що будь-яка адекват-
на людина, побачивши завдання такої 
«гри», відмовиться від участі, покине 
спільноту і на цьому все закінчиться. 
Втім, саме тому такі «розваги» розра-
ховані на підлітків, які в погоні за чи-
мось новим та класним один за одним 
гублять свої життя. Крім того, на по-
чатку гри «куратор» дає вам посилання 
на сайт, який фіксує ваші геодані (міс-
цезнаходження) та ІР-адресу. Й у ви-
падку відмови підлітка продовжувати 
гру керівник спільноти погрожує грав-
цю розправою, адже адреса проживання 
йому нібито відома. Зрозуміло, що це не 
більше, ніж звичайне залякування, адже 
по ІР-адресі фактично неможливо визна-
чити точне місцезнаходження. Але ж діє!

Зараз у соціальних мережах проти-
вники так званої «гри» створили рух 
проти «китів». Вони називають себе 
«дельфінами», допомагають жертвам 
вийти із жорстокої гри і домагаються 
закриття смертельних груп.

Адміністрація соціальної мережі 
«Вконтакті» пішла назустріч поліції 
та блокує підозрілі спільноти, а також 
допомагає шукати так званих «курато-
рів». Втім, на місці заблокованих груп 
з’являються десятки інших. Тож при 
виявленні таких спільнот Департа-
мент кіберполіції України просить по-
відомляти їх за номером гарячої лінії: 
(044) 374-37-21, чи за електронною 
адресою: www.cybercrime.gov.ua.

Тарас ЗАЯЦЬ, 
студент ТНПУ ім. В.Гнатюка, 
спеціальність «Журналістика»

Обережно! Смертельні «сині кити»!
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ПРОДАЮТЬСЯ

2-кімнатна квартира в центрі Чорт-
кова, по вул. Шевченка, 8. Квартира – 
на 2-му поверсі 2-поверхового австрій-
ського будинку, з грубими цегляними 
стінами. Загальна площа – 40 кв. м, 
висота приміщень – 3,33 м. Є кухня, 
коридор, туалет, дві прохідні кімнати, 
невеликий балкон, холодна вода, газове 
опалення, лічильник на газ, встановле-
но два пластикові вікна. Зроблено кос-
метичний ремонт, відремонтовано дах, 
нові сходи на другий поверх. Можливе 
використання під комерційну діяль-
ність. Ціна помірна, договірна. 

Тел.: 096-791-75-38, 
099-487-00-67 (Ірина).

гараж в кооперативі «Автолюбитель».
Тел. 098-584-15-56.

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.

Оголошення

Компанія ТзОВ 
«Радехівський цу-
кор» проводить 
безкоштовне від-
вантаження сиро-
го жому в:

– Збаразькому 
підрозділі (Терно-
пільська обл., Зба-
разький р-н, м. Зба-

раж, майдан Кармелюка, 1);
– Хоростківському підрозділі (Терно-

пільська обл., Гусятинський р-н, вул. За-
водська, 1);

– Чортківському підрозділі (Тернопіль-
ська обл., Чортківський р-н, смт Завод-
ське, вул. І.Франка, 1).

Відвантаження відбувається кожного 
вівторка та четверга, з 8-ї до 16-ї год.

приватизована земельна ділянка під 
забудову 14 сот. по вул. Золотарка, 25. 
Ціна договірна. 

Тел. 066-990-16-27.

квартири

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

Тел.: 067-256-83-40, 095-698-71-23.

житловий будинок з усіма зручностя-
ми площею 122 кв. м у с. Білобожниця 
по вул. Поштовій. Є літня кухня-сарай, 
проведений газ, вода, земельна ділянка. 
Ціна договірна.

Тел.: 068-338-10-04, 
068-941-84-75. 

Правосуддя

Вважати недійсними

КУПУЄМО 
МЕТАЛОБРУХТ 

Дорого
Тел. 097-173-40-56

квартира в районі поліклініки по вул. 
Пігута, 38, в 2-поверховому особняку, 
на першому поверсі. Загальна площа – 
66 кв. м. Є 2 кімнати, третя – прохідна; 
санвузол, невелике подвір’я, добротна 
кладова, підвал, кабельне телебачення, 
телефон.

Тел. 096-450-20-96.

3-кімнатна квартира по вул. Неза-
лежності (1-й високий поверх). Загаль-
на площа – 62 кв. м, житлова – 37 кв. 
м, кухня – 8 кв. м. Велика (6 м) заскле-
на лоджія, решітки на вікнах, індивіду-
альне опалення (турбокотел), вода ціло-
добово. Ціна договірна.  

Тел. 096-299-03-11.

Колектив Староягільницької 
ЗОШ І – ІІ ступенів висловлює 
щире співчуття вчителю по-
чаткових класів Надії Євгенів-
ні Назарак з приводу смерті її 

матері. 

молода сім’я винайме 2-кімнатне 
житло на тривалий термін. Порядність 
і чистоту гарантуємо.

Тел. 096-968-65-13.

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

1-кімнатна квартира в районі Кадуб; 
індивідуальне опалення, м/п вікна та 
балкон. Зручне розташування.

Тел. 097-307-22-96.

Продаємо кахель від виробника 
смт Золотий Потік 

Ціна – 3500 грн./комплект 
Замовлення приймаємо 

за телефоном: 067-352-18-84  
(Олег Андрійович)

сертифікат на право на земельну частку 
(пай) серії ТР за № 035746, виданий на 
підставі рішення Чортківської райдержад-
міністрації за № 118 від 13 березня 1996 р. 
на ім’я: РИЖ Вероніка Антонівна.

терміново, недорого незавершене будів-
ництво по вул. Граничній, 70 Б. Земель-
на ділянка – 0,18 га. Ціна договірна.

Тел. 067-182-39-79.

4 березня, субота,
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»)

ФОП Мальована Н.І. має намір одержати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними дже-
релами кафе-піцерії “Ретро”, яке розташо-
ване за адресою: Чортківський район, смт 
Заводське, вул. Чарнецького, 15.

Викиди забруднюючих речовин від про-
цесу вироблення тепла для власних потреб 
і випічки піци становлять – 0,419 т/рік.

Перевищень технологічних і санітарно-
гігієнічних нормативів у процесі виробничої 
діяльності немає.

Зауваження приймаються протягом 30 
календарних днів з часу опублікування ін-
формації за адресою: м. Чортків, вул. Шев-
ченка, 23, райдержадміністрація.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ТР за № 027409, вида-
ний на підставі розпорядження Чортківської 
райдержадміністрації від 9 квітня 2003 р. за 
№ 151 на ім’я: ДРУК Ірина Василівна.

свідоцтво про право на спадщину за за-
коном, спадкова справа за № 546/2011, за-
реєстровано в реєстрі за № 1189, видане 
Чортківською районною державною нотарі-
альною конторою 9 серпня 2011 р. на ім’я: 
ДРУК Роман Григорович.

Правління Чортківського райСТ 
здає в оренду:

– складське приміщення з рампою 
за адресою:  м. Чортків, вул. Заліз-
нична, 85;

продає:
магазини в селах  Залісся, Швай-

ківці, Шманьківчики, Великі Чор-
нокінці, Калинівщина, Колиндяни 
(другий поверх), Джурин (підвал і 
третій поверх);

– на демонтаж приміщення в с. 
Ромашівка.

За довідками звертатися за тел.: 
2-23-49; 067-354-10-11.

догляд за жінкою (похилого віку, 
одинокою). Бажано у м. Чортків.

Тел. 097-794-70-01 (Ольга)

Родина Миколи Петровича Мороза зі 
с. Косів щиросердечно висловлює подя-
ку директору ПАП «Дзвін» Василю Сте-
пановичу Градовому за надану допомогу 
на лікування. Бажаємо Вам, шановний 
добродію, та вашій сім’ї щастя, здоров’я. 
Ісус Христос і Матір Божа нехай усіх вас 
оберігає, здоров’я і усіх благ посилає на 
многії літа. 

Тернопільський міськрайонний 
суд виніс вирок  у кримінальному 
провадженні за ч. 1 ст. 258-3 Кри-
мінального кодексу України (участь 
у терористичній організації). 

Зібраними у суді доказами  вста-
новлено, що навесні 2015 року ві-
сімнадцятирічний житель м. Чорт-
ків із метою участі у бойових діях 
на боці ДНР приїхав у Донецьк до 
свого батька, який на той час вже 
був активним  учасником терорис-
тичної організації «Донецька на-
родна республіка».

З метою приховати свої злочин-
ні наміри,  бойовики повідомили 
рідним, що поїхали на заробітки до 
Росії. Пройшовши на місці медич-
ну комісію, молодий чортківчанин 
отримав  військову форму та всту-
пив до військового підрозділу ДНР. 
Після відповідного військового ви-
школу він одержав снайперську 
гвинтівку Драгунова, з якою впро-
довж 2015-2016 років брав участь 
у бойових діях проти підрозділів 

Збройних Сил України, здійснюю-
чи постріли на ураження військо-
вослужбовців АТО, перебуваючи 
на дахах будинків і в окопах уздовж 
лінії розмежування на Донецькому 
напрямку.

Завдяки чіткій позиції державного 
обвинувачення, суд визнав жителя 
Тернопільщини винним в інкримі-
нованому злочині. Йому призначе-
но покарання у вигляді 14-ти років 
позбавлення волі з конфіскацією 
майна.

Слід зауважити, наприкінці січня 
цього року Тернопільським місь-
крайонним судом за участь у те-
рористичній організації «ДНР»  до 
такої ж міри покарання заочно за-
суджено й батька обвинуваченого 
– 46-річного мешканця Тернопіль-
щини.

Джерело: patrioty.org.ua
 

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ 
Фото з інтернет-ресурсів 

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.: 
097-369-86-86. 

свідоцтво на право приватної власності 
на квартиру № 1 по вул. Надрічна, 41, м. 
Чортків Тернопільської області, житловою 
площею 8,8 кв. м, зареєстроване в Чорт-
ківському міськрайонному бюро технічної 
інвентаризації на право приватної власнос-
ті та записане в реєстрову книгу за № 21 
під реєстровим записом за № 3511, видане 
24 квітня 1999 р. на ім’я: УГРИН Катерина 
Миколаївна.

Ухилявся від сплати аліментів

Жінка перебуває в офіційному 
шлюбі, але її чоловік, проживаючи 
окремо від неї, повністю ухиляється 
від утримання сім’ї, не бере участі у 
вихованні дитини та матеріально не 
допомагає. 

Адвокат, який співпрацює із сис-
темою безоплатної правової допо-
моги, домоглася в судовому по-
рядку, щоби відповідач сплачував 
аліменти не лише на утримання ма-
лолітньої дитини, а й на утримання 
своєї дружини.

У своїх доводах адвокат посилала-
ся на ч. 1 ст. 75 Сімейного кодексу 
України. Правозахисник аргументу-
вала у захист прав та інтересів заяв-
ниці, що згідно із законом уриман-
ня одному із подружжя надається 
другим із подружжя в натуральній 
або грошовій формі за згодою двох 
сторін. 

Доведено, якщо батько дитини 
(будучи працездатною особою) не 
працює, це не є підставою вважа-
ти, що він не спроможний надавати 
матеріальну допомогу на утримання 
матері своєї дитини. Отже, немає 
жодних підстав, відповідно до яких 
чоловік міг би не утримувати дру-
жину.

Як підсумок, Чортківський район-
ний суд позовні вимоги заявника 
задовольнив у повному обсязі та 
зобов’язав відповідача сплачувати 
аліменти на користь своєї дружини 
та дитини.

Підготувала Тетяна ЛЯКУШ

(за інформацією ternopillive.com.ua)

До Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги звернулася жителька нашого району щодо стягнення 
аліментів від чоловіка-батька на утримання своє та тримісячної дитини.

Ганьба!

Чортківчани батько і син – 
у лавах бойовиків

Бойовика, котрий разом із батьком воював за «ДНР» – проти України (!), 
засуджено до 14 років позбавлення волі. (Про це повідомляє прес-служба 
прокуратури Тернопільської області).

Подяка

будинки

земельна ділянка

гараж

ремонт

винайму житло

шукаю роботу

Адміністрація, профспілко-
вий комітет і колектив Чорт-
ківського державного медично-
го коледжу висловлюють щирі 
співчуття працівнику коледжу 

Володимиру Володимировичу Музи-
ці з приводу тяжкої втрати – смерті 
матері.

військовий квиток серії НК за № 
6493301, виданий 25 листопада 1997 р. 
Чортківським РВК на ім’я: ВЕСЕЛОВ-
СЬКИЙ Віталій Вікторович.
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Дорогу донечку, чарівну сестричку, 
люблячу тітоньку

Галину Романівну ДРАБИНЯСТУ
із села Бичківці

щиросердечно вітаємо із 45-річчям.
Хай діамантами 
стелиться життя,
Перлини-очі 
сяють від любові,
Хай успіх 
і багатство 
подарує майбуття,
І довго-довго 
 світять 
     з неба зорі.
Думки хай будуть 
                         чисті, як кристал,
Бажання й мрії 
              здійснюються вчасно.
Рідня і друзі піднесуть нехай бокал
За сотню літ і безкінечне щастя.

З повагою і безмежною 
любов’ю – мама 
Богдана, сестра 

Оксана, шваґро Ігор, 
брат Іван, братова 
Марія, племінники 

Володя, Василько, Юля, 
Дмитрик.

25 лютого святкуватиме 
свій День народження – 

30-річчя – 
кохана дружина, турботлива 

матуся, дорога донечка
Оксана Миколаївна СВЯТА

з м. Чортків.
Тобі, наша мила 
        і люба, 
      найкраща 
          у світі,
Бажаємо щастя, 
    даруємо квіти.
Щоб сонце 
           і зорі 
    плекали тепло,
І щоб завжди 
 здоров’я 

                              у Тебе було.
Щоб смутку 
          не знала, 
                  ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, 
                      рідна, доволі.
Бо людям для щастя

    багато не треба – 
Сімейного затишку 
    й мирного неба.

З любов’ю – 
чоловік Назар,
донечка Юля, 

синочок Максимчик, мама Надя, 
тато Микола, 

свекруха Оля, свекор Іван 
та вся родина.

Щиросердечно вітаємо з 
ювілейним Днем народження 

дорогого чоловіка, люблячого батька 
і дідуся

Петра Йосиповича ВАСИЛІВА
із с. Залісся.

Летять літа, 
мов бистрі води,
І не вернути
       їх назад.
А нам не 
 віриться 
          сьогодні, 
Що Вам уже – 70.
Хай нових днів 
ще буде безліч,
Без ліку 

                        щастя і пісень.
Прийміть вітання найщиріші 
В цей світлий ювілейний день.
Нехай буде у Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе й смуток 
                Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне 
                     Вам завжди сіяло. 
Веселощів низку, 
                    здоров’я міцного
Від щирого серця бажаєм усього.
Хай надійних людей 
                     Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає. 
І ще раз – здоров’я, удачі в усьому,
Хай радість всміхається 
                      в Вашому домі.
Хай Матір Божа Вас оберігає,
Ісус Христос здоров’я посилає 

На многії 
     та благії літа.

З любов’ю та 
повагою до Вас – 

дружина, діти, 
онуки.

Педагогічний колектив 
та обслуговуючий персонал 

Мухавської ЗОШ І – ІІ ступенів 
щиро вітають

отця Дмитра НЕНЧИНА, 
настоятеля 

греко-католицької церкви
 с. Мухавка, 

з 35-річним ювілеєм 
і 10-річчям священства, 

який відзначатиме 26 лютого.
Прийміть від 

нас, дорогий 
отче, привітання 
і щирі побажання 
на знак великої 
поваги до Вас як 
духовного про-
відника.

Нехай Господь 
щедро обдаровує 
Вас усіма по-
трібними ласка-
ми, скріплюючи 
і надихаючи на 
працю в Божому винограднику, 
а Божа Мати огортає Вас і Вашу 
сім’ю Своїм Покровом.

Хай поруч із Вами 
               Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість 
                кожна мить
І благодать Господня 
                  з Вами буде.
Зичимо наснаги, сили,
Щоб не один десяток літ
Ви в нашій церкві 
               прослужили.
Здорові будьте
           й завжди молоді.
Бажаєм Вам, 
     щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя.
Нехай людська 
              повага і визнання
Крокують поруч з Вами 
                  в майбуття.
Хай серце б’ється 
            легко і натхненно,
Не знайте 
          ні тривоги, ні біди.
І будьте Богом 

 Ви благословенні
На многі літа, 
           назавжди!

Щиро вітаємо з 80-річчям 
дорогу, люблячу маму, бабусю
Ярославу Михайлівну КОЗАК

із с. Улашківці.
Наша бабусю дорога, 
      матусю лагідна та ніжна,
В цей день святковий 
                  зичимо добра,
Любові, затишку, 
                 достатку, миру.
Хай Матінка Божа, 
               Цариця Свята,
Дарує щасливі та довгі літа.
Хай Ангел-Охоронець 
                Вас оберігає,
Ісус Христос 
                здоров’я посилає
На многії та благії літа.

З любов’ю та повагою – донька 
Наталя 

та внучка 
Віталія.

Парафіяни церкви Преподобної 
Матері Параскеви 

с. Мухавка щиросердечно вітають 
із 35-літнім Днем народження 

доброго пароха, 
мудрого наставника, 
дбайливого господаря, 

віце-канцлера, всечесного 
 отця Дмитра НЕНЧИНА.

Всечесний 
 отче Дмитре!
Прийміть щирі 

вітання в день Ва-
шого народжен-
ня у знак великої 
поваги до Вас як 
духовного провід-
ника, взірця  по-
движницької пра-
ці в ім’я служіння 
Богові. Схиляємо 
голови з визна-
нням і подякою за 
Ваші труди, мо-
литви і провід у нашій мандрівці 
до Небесного Єрусалиму. Господь 
благословляє Вас на нелегку пра-
цю у винограднику Христовому, 
щоб нести Божу науку своєму на-
родові.

Великий дар Господь 
             Вам зволив дати –
Пастирем поставив
                   між людьми,
І владу дав, 
        щоб нам гріхи прощати,
Нас всіх вчинити 
                   Божими дітьми.
На Ваше слово сам 
               Спаситель з Неба
Невидимо приходить на престіл
І Тілом-Кров’ю 
                наші душі кормить
Із Ваших рук 
               в Літургії Святій.
Із Ваших уст Він нас навчає віри,
І Божих правд, і правого життя,
В трудних часах 
             хоронить від зневіри,
Проводить всіх до вічного життя.
Тож хай Господь 
            Вам щедро помагає,
Продовжить вік, 
           примножить Своїх Ласк,
Нехай любові з неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас

На многії
  та благії літа.

Членство 
Апостольства 

Молитви.

Чисте джерело духовності
Роки біжать невпинно, хочеть-

ся сказати: «Мить, зупинись!», але 
вона не слухається, біжить, зали-
шаючи позаду добрі справи, а по-
переду – все щось нове, надумане, 
намріяне.

Ось уже 10 років трудиться на 
парафії с. Мухавка духовний про-
відник, взірець подвижницької 
праці в ім’я служіння Богу всечес-
ний отець Дмитро НЕНЧИН.

Добрий, при-
вітний, завжди з 
усмішкою на об-
личчі зустрічає 
своїх парафіян 
наш пастир.

Людина від Бога, 
священик за по-
кликанням. Цей, 
ще зовсім молодий 
літами (26 люто-
го виповнюється 
йому лише 35), а такий зрілий сво-
їми справами священик вдихнув у 
життя нашої парафії надію, вселив 
у кожного з нас святу гордість при-
належності до церкви.

Тягнеться до храму Божого мо-
лодь, діти, дорослі, адже кожен 
знає, що найголовніше бажання 
отця, щоби кожен із нас любив 
Господа Бога всім своїм серцем, 
щоби кожен із нас ставав щодень 
кращим, побожнішим.

До Святого храму Преподобної 
Матері Параскеви отець Дмитро 
долучився активними справами. За 
час свого служіння далекоглядний 
організатор з храму зробив справ-
жній райський куточок.

Навпроти великого храму – ма-
ленька дерев’яна церквиця, за іде-
єю отця у ній – музей, де знахо-
дяться старі ікони і різні святі речі, 
передані у спадок від наших дідів-
прадідів.

Своєю завзятістю настоятель за-
палює і надихає всіх своїх парафі-
ян до нових звершень, до праці. Як 
говорив Святий Іоан Золотоустий: 
«Визнання віри діється не тільки 
устами, але й ділами».

Життя парафіяльної родини дуже 
жваве та активне. Так, з молоддю 
священик організував і здійсню-
вав поїздки у Карпати, під керів-
ництвом отця Дмитра парафіяни 
відвідують святі місця: Зарваницю, 
Гошів, Страдч, Глиняни.

Цікаво, змістовно організовує 
отець й розваги для дошкільнят і 
школярів. 

На літніх канікулах біля церкви, 
немов у вулику, лунають церковні 
пісні, ігри та розваги.

А які задоволені діти тоді, коли 
разом із отцем ідуть відпочивати на 
лоно природи.

Саме цими справами наш пастир 
навертає кожного з нас до хрис-
тиянського життя, щоб ми завжди 
пам’ятали заповіді Господні й з 
кожної такої парафії формувався 
Божий народ.

Доземний уклін Вам, дорогий 
отче Дмитре! Духовна іскра, яка 
горить у Вашому серці, нехай не 
гасне. Велике спасибі Вам за чуй-
ність, доброту, за щирі і теплі сло-
ва.

Хай Ваша зоря, що горить на не-
босхилі, буде яскравою і сильною. 
Хай Всевишній благословляє ко-
жен Ваш крок у Христовому вино-
граднику.

Здоров’я, миру, любові, добра 
бажаємо Вам і Вашій 
родині.

За дорученням 
парафіян с. Мухавка – 

Тетяна Степанівна.

28 лютого святкуватиме 
свій перший ювілей, 5 рочків, 

наша люба внучечка
Полінка КОНИК 

із Чорткова.
Хай пливе 
 щасливо Твій  
  життєвий 
          човен
І минає легко 
 береги круті,
Хай любові 
  й щастя буде 
завжди повен –
То найголовніше 
 у людськім  
             житті.
Хочем ми для Тебе 
              прихилити небо,
Щоб Твоя усмішка 
                розквітала знов.
Живемо для Тебе, 
             радієм за Тебе,
Ти – наша надія і наша любов.
Хай Тебе купають 
              в краплях чисті роси,
А дорога легка 
             стелиться до ніг.
Ми нічого в Бога 
           більше і не просим,
Лиш Тебе, рідненька, 
щоб завжди 
           беріг.

З любов’ю – бабуся 
Іра, дідусь Василь, 

тьотя Оксана і 
дядько Микола 

з Чемерівців, 
прабабуся Ганя.


