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Виходить з 1939 року

Голова  
райдержадміністрації
М.СТАШКІВ

Заступник голови 
районної ради                                                        
Л.ХРУСТАВКА                                                              

Вітання Знакова подія

Парафіяни УГКЦ с. Сосулівка здоровлять 
із 55-річним ювілеєм 

отця-пароха 
Володимира ЗАБОЛОТНОГО.

Якби зійшлися дві зорі, 
А райдуги сплелися в перевесло,
Тоді б, напевне, гори золоті 
У подарунок, отче, 
                     ми б для Вас принесли.
Але по немочі людській 
Не здійснимо 
         цього бажання. 
Отож, прийміть від нас усіх 
Сердечні, щирі побажання.
Зичимо Божого благословення  

на кожен день Вашої праці у Хрис-
товому винограднику, опіки Матері 
Божої для Вас і Вашої родини. Міц-

ного здоров`я, людського щастя, радості і 
потіхи від дітей, злагоди та любові у сім`ї, а 
від людей – поваги і тепла на многії і благії 
літа.

Шановні мешканці Чортківщини!
24 вересня у РКБК ім. К.Рубчакової відбудеться захід, присвячений 150-й річ-

ниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького, на тему: «Служіння 
церкві та народові». Запрошуємо вас. Віддаймо шану гідному синові українського народу і Церкви.

Поч. о 16-й год. 

Саме це твердження виокремилося у мовленні 
директора Чортківського державного медичного коледжу, кандидата медичних наук, 

заслуженого лікаря України Любомира Білика на врочистостях, 
які відбулися в полудень минулої середи з нагоди завершення робіт 

по облаштуванню прилеглої до центру нашого міста території, а саме – вул. Гоголя.

«Спільною працею 
вершаться добрі діла»…

Наче тополиним пухом увінчався викладений по-
європейськи невеличкий шлях, де сонячно усміхається ме-
дичний навчальний заклад, коли заполонили його майбутні 
медики – студентство – та їхні наставники у білих халатах. 
І недарма біла барва в українській народній символіці – ко-
лір чистоти, невинності, радості. «Білий світ» символізує 
все видиме, осяяне небесним світлом. Ось такою ошатною 
осяйністю визрів і клаптик древнього Чорткова.

На правах ініціатора ремонту дороги, інвестора левової 
частки та розпорядника робіт започаткував знакову подію 
Л.Білик: «Щоби побачити велике, потрібно відійти на від-
стань, у даному випадку – на відстань часу. Ми живемо в 
сучасності, та закон буття такий, що все сучасне залиша-
ється в історії. І якою про нас буде історія, ким ми будемо 
в ній, залежить від нас самих. Стільки було суперечностей 
щодо упорядкування даної території, та сталою буде думка 

майбутніх поколінь. А зрештою, вона вже є – і для тих дітей, 
які поспішають до школи, і для тих, хто здобуває медичну 
освіту в нашому закладі, і для тих, хто тепер має змогу про-
сто й спокійно прогулятися цією дорогою. То є така своєрід-
на компенсація чортківчанам за втрачене в якійсь мірі лице 
старого міста. Найважливіше – добробут і безпека кожної 
пересічної людини. Саме це я першочергово мав на меті, 
залучаючись до будівничої справи, а ще – довговічність. Хто 
бачив хід усіх робіт, той зрозуміє: руйнації цієї дороги з будь-
яких причин вже не буде, як і періодичних ремонтів, бо дуже 
якісно проведено роботу по облаштуванню вулиці. Запев-
няю щодо цього абсолютно відповідально, оскільки увесь 
процес пропустив через свій розум і своє серце. 

(Закінчення на 6-й стор.)

Шановні працівники та ветерани лісового 
господарства Чортківщини!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного 
свята – Дня працівників лісу.

Адже ліс – наше найбільше природне багатство, уні-
кальний витвір природи і людської праці, що має важли-
ве економічне і екологічне значення.

Ліс – це безцінний дар. Його охорона та примноження 
– високе покликання всіх працівників лісового господар-
ства. Нині перед вами, дорогі працівники лісової галузі, 
стоять надзвичайно важливі завдання: впроваджувати 
сучасні методи ведення лісового господарства, не до-
пускати самовільних вирубок, забезпечувати захист 
лісів від пожеж, боротися зі шкідниками, розвивати на-
уково-технічну базу лісової галузі.

Сьогодні, як ніколи, важливо розширювати лісові на-
садження, зберігати їх для прийдешніх поколінь, підви-
щувати ефективність лісового господарства.

Тож прийміть слова щирої вдячності за вашу невтом-
ну працю, за все те, що ви робите для нашого добробу-
ту.  Бажаємо вам та вашим родинам, міцного здоров’я, 
щастя і благополуччя, успіхів та наполегливості у досяг-
ненні поставленої мети! 

У неділю – День працівників лісу



18 вересня. Тривалість дня – 12.29. Схід – 6.37. Захід – 19.06. Іменини святкують Гліб, Єлизавета, Захар
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На часі2
Офіційно

Юстиція інформує

* * *
Наказом Чортківського міськрайонного управління юс-

тиції у Тернопільській області від 16 вересня 2015 року за 
№33/8 зареєстрована Чортківська районна організація по-
літичної партії «Українська Галицька партія».

Президент України Петро Порошенко заявив про 
ухвалення рішення відкласти проведення подальшої 

мобілізації – «не проводити і  не оголошувати». 
Про це Глава держави заявив у своєму вступному 

слові перед зустріччю з представниками фракцій 
коаліції 14 вересня.

«Мною прийнято рішення – в умовах фактичної реліза-
ції режиму припинення вогню – відкласти мобілізацію, не 
проводити і  не оголошувати. Сьогодні для цього з’явилися 
перші крихкі можливості. Також потрібно використати змі-
ни до бюджету, в тому числі, для збільшення контрактної 
складової нашої армії», – зазначив Петро Порошенко.

Як відомо, 5 вересня президент Петро Порошенко зая-
вив, що це  «перший тиждень, коли на фронті не стріляють  
і коли нарешті почали «працювати» Мінські домовленості». 

«І цей тиждень – тверда надія на те, що зусилля Украї-
ни, моєї команди, мої особисто – забезпечити мир – дадуть 
нам можливість будувати нову державу», – заявив Петро 
Порошенко.

Також  Президент заявив, що з 2 вересня в Україні про-
ходить масштабна демобілізація.

Про це говорять

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України підготовле-
но пропозиції щодо змін до Основного Закону (Конституції) 
України. Пропозиції підготовлені на реалізацію реформи 
місцевого самоврядування, Концепцію (гіперпосилання) 
якої було схвалено Урядом 1 квітня 2014 р. Необхідність 
таких змін обумовлена тим, що саме Конституція визна-
чає основи системи влади, і без відповідних змін провести 
реформу неможливо.

Основні зміни передбачають:
– запровадження трирівневої системи адміністративно-

територіального устрою України – область, район, грома-
да з повсюдністю місцевого самоврядування;

– передачу функцій виконавчої влади від місцевих адмі-
ністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня;

– розподіл повноважень між органами місцевого само-
врядування за принципом субсидіарності і наділення саме 
громад максимально широким колом повноважень;

– чітке забезпечення повноважень органів місцевого 
самоврядування необхідними фінансовими ресурсами, в 
тому числі через їх участь в загальнодержавних податках;

– ліквідацію державних адміністрацій і створення нато-
мість державних представництв з тільки контрольно-нагля-
довими і координаційними, а не виконавчими функціями.

Пропозиції вносились з урахуванням обмеження на змі-
ни у першому розділі Конституції. Такі зміни можуть бути 
внесені тільки шляхом референдуму, що призвело б до 
суттєвого сповільнення конституційних перетворень.

Ключові зміни стосуються розділів ІХ (Адміністративно-
територіальний устрій) і ХІ (Місцеве самоврядування), які 
викладені в новій редакції. Пропонуються також деякі змі-
ни в розділи ІV (Верховна Рада), V (Президент України), VІ 
(Кабінет Міністрів. Інші органи виконавчої влади).

1. У статті 132 (розділ ІХ) закріпляються принципи де-
централізації у здійсненні державної влади, повсюдності 
та спроможності місцевого самоврядування, сталого роз-
витку адміністративно-територіальних одиниць. 

2. У статті 133 (розділ ІХ) чітко визначено трирівневу 
систему адміністративно-територіального устрою – три 
види адміністративно-територіальних одиниць: регіони, 
райони, громади (було: Автономна Республіка Крим, об-
ласті, райони, міста, райони в містах, селища і села). Також 
дано визначення громади (громадою є утворена в поряд-
ку, визначеному законом, адміністративно-територіальна 
одиниця, яка включає один або декілька населених пункти 
(село, селище, місто), а також прилеглі до них території).

3. Стаття 140 (розділ ХІ) викладена в новій редакції. 
В ній передбачено утворення виконавчих органів влади 
районними та обласними радами і закріплено принцип 
при розмежуванні повноважень у системі органів міс-
цевого самоврядування та їх виконавчих органів різних 
рівнів.

4. У статті 141 (розділ ХІ) визначається порядок фор-
мування рад відповідного рівня. Пропонується обмежити 
строк повноважень рад та їх голів п’ятьма роками.

5. У цій статті також визначено порядок формування ви-
конавчих органів місцевого самоврядування на районному 
та обласному рівнях: «Голови районної та обласної рад оби-
раються відповідними радами та очолюють виконавчий ко-
мітет ради. Районна та обласна рада за поданням обраного 
голови формує склад виконавчого комітету ради».

6. Стаття 142 (розділ ХІ) визначає матеріальні та фінан-
сові основи місцевого самоврядування. Тут закріплене 
право місцевого самоврядування на частку загальнонаці-
ональних податків. 

Принциповим є момент чіткої фіксації норми, що «обсяг 
фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування 
відповідає повноваженням, передбаченим Конституцією 
та законами». 

Також закріплено, що «витрати органів місцевого само-
врядування, що виникли внаслідок рішень органів держав-
ної влади, компенсуються державою».

7. У статті 143 (розділ ХІ) визначено розмежування  влас-
них і делегованих повноважень органів місцевого само-
врядування. При цьому пропонується не деталізувати в 
Конституції повноваження, залишивши визначення ви-
черпного їх переліку на рівні відповідного Закону. Зафіксо-
вано, що «держава фінансує здійснення цих (делегованих) 
повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Держав-
ного бюджету України або шляхом віднесення до місце-
вого бюджету у встановленому законом порядку окремих 
загальнодержавних податків, передає органам місцевого 
самоврядування відповідні об’єкти державної власності». 

8. З попередньої статті вилучено, що «органи місцевого 
самоврядування з питань здійснення ними повноважень 
органів виконавчої влади підконтрольні відповідним орга-
нам виконавчої влади». Тепер ОМС відповідальні тільки 
перед Законом (ст. 144 – «Рішення органів місцевого са-
моврядування з мотивів їх невідповідності Конституції і за-
конам України в порядку і строки, визначені законом, зупи-
няються головами відповідних державних представництв з 
одночасним зверненням до суду»).

9. Новою є створення місцевих державних представ-

ництв, замість місцевих державних адміністрацій. У статті 
118 (розділ VІ) зазначено: «Виконавчу владу в областях і 
районах, місті Києві та у Севастополі здійснюють голови 
державних представництв» (фактично префектів).

У цій статті також пропонується наділити Президента 
України повноваженнями призначати та звільняти голів 
державних представництв. Оскільки основною їх функці-
єю є нагляд за дотриманням закону в регіонах, логічним 
є їхня підзвітність Президентові як гаранту Конституції. 
Натомість для забезпечення балансу влад передбаче-
на відповідальність та підконтрольність голів державних 
представництв Кабінету Міністрів України. У той же час 
дане питання є теж дискусійним, і остаточне рішення зале-
жить від того, як визначаться законодавці щодо розподілу 
функцій в трикутнику Верховна Рада – Кабінет Міністрів – 
Президент. Допустимим є наділення правом призначення 
і звільнення голів  як Кабінету Міністрів, так і Президента. 

10. У статті 119 (розділ VІ) визначені повноваження голів 
районних та обласних державних представництв. Всього 
передбачено чотири сфери повноважень, серед яких – на-
гляд за відповідністю актів органів місцевого самовряду-
вання Конституції та законам України, координація роботи 
територіальних і центральних органів виконавчої влади та 
координація роботи усіх органів влади на місцях в умовах 
надзвичайного та воєнного стану.

Передбачено (знову ж таки з метою забезпечення ба-
лансу влад), що «рішення голів державних представництв, 
що суперечать Конституції та законам України, можуть 
бути відповідно до закону скасовані Кабінетом Міністрів 
України».

11. Відповідно деякі зміни також пропонуються до розді-
лів ІV (Верховна Рада) і V (Президент України). Принципо-
вим є вилучення з повноважень Верховної Ради (стаття 85, 
розділ ІV) тих, які не є політичними і мають бути віднесені 
до повноважень відповідних органів виконавчої влади:

• «призначення чергових та позачергових виборів до ор-
ганів місцевого самоврядування». Натомість зафіксовано, 
що призначення місцевих виборів має відбуватись авто-
матично при виникненні правових підстав – питання не но-
сить політичного характеру (стаття 141, розділ ХІ)

• «утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна 
меж районів і міст, віднесення населених пунктів до ка-
тегорії міст, найменування і перейменування населених 
пунктів і районів» – це теж не політичне питання і за своєю 
природою воно має бути віднесене до повноважень Кабі-
нету Міністрів (стаття 116, п. 2.1.).

Прийняті відповідні зміни до Конституції забезпечують 
правову основу для схвалення низки законодавчих ак-
тів, необхідних для реалізації реформи місцевого само-
врядування. Серед законопроектів: нова редакція закону 
про місцеве самоврядування, закон про місцеві державні 
представництва, зміни до бюджетного кодексу, зміни до 
низки законодавчих актів, які визначають розподіл повно-
важень між виконавчими органами влади і органами міс-
цевого самоврядування, а також їх розподіл між органами 
місцевого самоврядування різного рівня. 

Тернопільська обласна державна адміністрація вважає 
за необхідне проводити просвітницько-розяснювальну ро-
боту в районах області щодо сутності конституційних змін 
у частині децентралізації, схваленої Верховною Радою 
України.

Децентралізація – це передача значного фінансового 
ресурсу територіальним громадам, а також можливість 
більшої відповідальності влади. За даними останніх соціо-
логічних досліджень, 74 відсотки громадян підтримують 
реформу з децентралізації. 

Діюча Конституція містила положення про можливість 
особливого статусу для окремих міст. Ця стаття ліквідо-
вується. Будуть особливості місцевого самоврядування 
для окремих окупованих районів Донецької і Луганської 
областей. 

Говорячи про контрольно-наглядовий інститут пре-
фектів. Вони не втручаються в управління територією, а 
лише наглядають за дотриманням Конституції та законів; 
координують процеси, пов’язані з обороною та безпекою. 
У префектів залишається лише право оскаржити у суді не-
законне рішення місцевої ради. Призначає префектів Пре-
зидент виключно і лише за поданням Уряду. 

Результатом реформи буде підвищення якості життя за 
допомогою зосередження повноважень, ресурсів та відпо-
відальності на місцевому рівні управління. 

Усі повноваження району і міста перейдуть громаді. 
Представники громади вибиратимуть голову, раду грома-
ди і старост. Система для формування рад – мажоритар-
на, але в багатомандатних виборчих округах. Кожна об-
ласть матиме 3-5 урядників, залежно від кількості повітів. 
Урядник чи так званий префект буде підпорядковуватись 
Президенту. Він відповідатиме за те, щоб система працю-
вала. Це законник. У нього не буде бюджету, відповідно 
– не буде корупційних складових у його діяльності. Кожні 
три роки префекта переміщатимуть в інший повіт, щоб за-
безпечити єдине правозастосування та незалежність від 
корупційних схем. 

Роз`яснення щодо змін до Конституції України 
на реалізацію Реформи місцевого самоврядування 
та курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні

Петро Порошенко призупинив 
проведення мобілізації

Місцеві вибори-2015

Наказом Чортківського міськрайонного управління юстиції 
у Тернопільській області від 10 вересня 2015 р. за № 32/8 
зареєстровано розпорядження голови Чортківської районної 
державної адміністрації від 4 вересня 2015 р. за № 227-од 
«Про запровадження карантинного режиму по бактеріально-
му в`яненню кукурудзи», про що зроблено запис в Державно-
му реєстрі нормативно-правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади за № 1/147.

Чортківська районна виборча комісія, створена відповід-
но до Постанови Центральної виборчої комісії за № 230  від 
6 вересня 2015 р., повідомляє про те, що вона знаходиться 
за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, адмінбудівля ра-
йонної ради, І поверх, каб. 4, 6. Графік роботи: у понеділок-
п`ятницю – з 9-ї до 18-ї год. (обідня перерва – з 13-ї до 14-ї 
год.), у вихідні дні – з 9-ї до 13-ї год. Телефон – 2-02-10.

Голова Чортківської районної виборчої комісії 
А.ЗАЙЛО
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Предметно

Юстиція інформує

Прочитав у «Голосі народу» 
(№ 34 від 4 вересня ц. р.) інформацію про засідання 

колегії у райдержадміністрації. 
Не маю на меті когось критикувати, але хочу 

висловити свою думку з деяких питань. 

Про справи в медичній галузі доповідав головний лікар 
ЦКРЛ Р.Чортківський. Вів мову про успіхи й негаразди. Але 
я нічого не прочитав щодо онкологічних хворих із Чорткова, 
яким доводиться лікуватись у Тернополі. Недавно мені ви-
пало бути свідком розмови, в якій почув із уст медпрацівни-
ка, що для такої кількості хворих вже необхідно відкривати 
відділ онкології у ЦКРЛ.

У новій Конституції України буде ст. 49 «Право на охоро-
ну здоров`я» (назва тимчасова і умовна). Що ж стосується 
цього права, то воно в проекті від Робочої групи стало на-
багато «скромнішим» у порівнянні з чинною Конституцією 
України. За проектом змін безоплатну медичну допомогу 
відтепер можна буде одержати лише в екстрених випадках 
і мінімальних масштабах. Решту можливостей має поглину-
ти страхова (державна й недержавна) медицина.

Кожен, хто потребує обстеження чи лікування, але не-
спроможний оплатити його вартість або придбати страхо-
вий поліс, має право на кредитну чи іншу пільгову допомогу 
держави або органів місцевого самоврядування. Гарантова-
ний мінімум безоплатних медичних послуг, що отримуються 
за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування, 
встановлюється законом. Хто його знає, що воно буде за-
писано в новій Конституції. Але я вийшов за рамки обгово-
рюваної теми. Нехай спеціалісти подумають, можливо, в 
порядку обговорення запропонують щось своє.

А тепер про воду. У газетній інформації йдеться, що коли 
слухалось третє питання порядку денного – про хід вико-
нання районної програми «Питна вода Чортківщини на 2011-
2015 рр.», яке озвучила головний державний санітарний 
лікар району О.Чайчук, у багатьох присутніх волосся стало 
дибки: водопостачання міста доведено практично до руч-
ки!». А чому п. Чайчук не забила тривогу в 2012 р.? Нічого не 
сказано, скільки грошей виділено під цю програму і як вони 
використані?

«Отже, основним джерелом забруднення води на інфіль-
траційному водозаборі є піщано-гравійний фільтр та водо-
збірні ставки. Зауважу, піщано-гравійний фільтр потребує 
заміни через 5-7 років, в нашому випадку він не замінював-
ся з 1997 р.» («Голос народу», № 33, 28 серпня ц. р.). Між 
іншим, в Україні таких фільтрів було три. Залишився один 
у Чорткові. Для того, щоб замінити цей фільтр, потрібно 15 
вагонів гравію різних фракцій і 15 вагонів кварцевого піску, 
якого у нас взагалі немає. Далі коментувати зайве.

Є розроблений у 2013 році проект на станцію водоочистки 
поверхневих вод. Вартість робіт близько 14 млн. грн.! Що-
правда, недавно я дізнався: існує ще один варіант, що ви-
ключає потребу як у першому, так і в другому. Станція у с. 
Біла буде законсервована. Як би ми воду не очищали, але 
коли вона надходить до споживачів дірявими трубами, про-
ходячи через земляні отвори, забруднення неминуче. Тре-
ба міняти труби. Ми втрачаємо близько 60 відсотків води. Із 
них 30 відсотків – планові, що входять у тарифи.

Але будемо рити дороги. То чому, коли ККП складає про-
екти на ремонт доріг, не включає у вартість ремонт комуні-
кацій, якщо навіть вони ще «дихають на ладан». Приклад. 
Водоканал мав проблему із проривами на ділянці від вулиці 
Шевченка до ЗОШ № 7. Ремонтували дорогу до школи і під 
тротуаром проклали пластикові труби. Це капітальні робо-
ти, але під свою відповідальність зробив це за обігові кошти 
начальник водоканалу.

«Ще більше збурив уми присутніх крик душі мешканки 
Заводського. А загалом, як зазначила в. о. Заводського се-
лищного голови, за останніх три тижні було п`ять проривів 
водомережі у селищі. Заводчани двома рукми «за», аби зно-
ву повернути з балансу водоканалу свою водопровідну ме-
режу». Цікавий випадок. Частина депутатів (і я в тому числі) 
була проти приєднання водомережі селища до Чорткова. 
Ми стояли на тому, що у Чортківському водоканалі вистачає 
своїх бід. Але це була якась підкилимна передача...

Мені незрозуміло ще таке. Виходить, що у зв`язку з на-
данням Чорткову статусу міста обласного підпорядкування 
райдержадміністрація до міських проблем ніякого відно-
шення не має. А як же так, що в критичний момент РЕМ віді-
мкнув електроенергію і не може вмикати на 3-4 години, щоб 
люди набрали води?

«Далі так бути не може». Дуже правильно. Але коли на-
стане децентралізація і утворення громад, то, мабуть, міс-
та обласного значення як такого не буде. Де брати кошти, 
якщо підприємства не працюють? Від продажу цигарок та 
алкоголю?

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ, 
депутат міської ради

Надщерблені права 
і обов`язки

Про адмінреформу заговорили на початку 2015 р., коли нас, 
сільських голів, зібрали на нараду та пояснили, що планується 
провести адміністративну реформу місцевого самоврядування. 
Села, селища та невеликі містечка будуть об’єднуватись (укруп-
нюватись) для того, щоб були спроможними утримати служби з 
надання послуг громадянам на рівні міст обласного значення. 
На перших порах с. Свидова було заплановано приєднати до 
смт Товсте, так як вони і с. Антонів межують разом. Щоправ-
да, належимо до різних районів – Заліщицького і Чортківсько-
го. На сесії сільської ради у березні місяці мною було озвучено 
дану інформацію депутатам та запрошеним, яку обговорено, і 
всі прийшли до згоди, якщо об’єднуватись обов`язково, то було 
б добре до Товстого, оскільки ми сусіди, живемо разом, одне 
одного знаємо. Обговорення проводились в установах, де я по-
яснював суть даної реформи. Мені довелось пройтись по селах 
Свидова і Антонів, поговорити з людьми, вони запитували, чи 
можемо ми залишитись самостійними. Однак адмінреформа 
не передбачає, щоб маленькі сільські ради були самостійними, 
оскільки не зможуть надати всі види адмінпослуг громадянам 
та утримувати установи. У Чортківському районі жодна громада 
не заробляє коштів стільки, щоб утримувати свою інфраструк-
туру. У зв’язку з цим, як нам, головам, було доручено, в квітні 
місяці я видав розпорядження про ініціювання добровільного 
об`єднання громад. Збори не збирали, тому що переважна біль-
шість громадян була згідна, що наші громади Свидови і Анто-
нова відносять згідно з перспективним планом до Товстенської 
громади.

На одній із нарад першим заступником голови Чортківської 
райдержадміністрації В.Запухляком запропоновано до трьох 
громад згідно з планом в Чортківському районі додати ще й чет-
верту з центром у с-щі Нагірянка. На черговій сесії Чортківської 
районної ради був озвучений план із чотирьох громад (Білобож-
ницька, Чортківська, Пробіжнянська і Нагірянська, до останньої 
було віднесено і Свидівську сільську раду), де В.Запухляк за-
явив, що ми не відпустимо Свидову до Товстого. Маючи дані про 
те, що переважна більшість мешканців Свидови та Антонова 
була згідна об`єднатися з Товстенською громадою, я, як сіль-
ський голова, заперечив, і задав запитання: «А ви цікавилися у 
наших громадян, чи вони хочуть до Нагірянки?». На сесії звуча-
ли ще заперечення сільських голів та депутатів райради, і тоді 
було прийнято рішення доручити сільським головам терміново 
зібрати збори громад, обговорити ці нові зміни й за тиждень 
подати результати до Чортківської РДА. Мною негайно було зі-
брано депутатів, керівників установ, працівників сільської ради 
– всі висловились, що ми не хочемо до Нагірянки, що якщо 
об’єднуємось, то з Товстим, і порекомендували збирати збори 
громадян – спершу у Свидовій, а наступного дня в Антонові. 

На перший день призначення зборів що в одному, що в ін-
шому селі прийшло мало людей – близько 20 осіб. Тоді мені 
довелося знову терміново збирати депутатів, керівників уста-
нов, радитись, що нам далі робити. Тому прийнято рішення, аби 
дізнатись переважну думку сільчан, провести подвірне опиту-
вання, за результатами якого подати інформацію в Чортківську 
РДА. Депутатам сільської ради було доручено пройтися по сво-
їх округах і провести опитування громадян, яким вже виповни-
лось 18 років і які перебувають на даний час вдома. А також не 
вносити у список тих осіб, котрі відсутні, перебувають за кордо-
ном чи проживають в інших місцях. Питання ставилося так: куди 
бажаєте об’єднуватися:

– до Нагірянської громади;
– до Товстенської громади. 
Інших варіантів не було. Тому що самостійність в адмінре-

формі не передбачена.
За результатами опитування 6 осіб у с. Антонів і стільки ж у 

Свидові висловилися за Нагірянську громаду, а 99,4 відсотка 
опитаних двох сіл захотіли об`єднатися у Товстенську. Зібрав-
ши підписні листи, я звернувся в Чортківську РДА із результата-
ми опитування. Спеціалісти облдержадміністрації до нас поста-
вились із розумінням і порекомендували зібрати сесію сільської 
ради та прийняти рішення про внесення змін у перспективний 
план добровільного об`єднання по Тернопільській області. 
Якщо ми цього не зробимо, нас залишать у Нагірянській гро-
маді. У червні місяці ми провели сесію і одноголосно ухвалили 
рішення про внесення цих змін і віднесення нас згідно з пла-
ном до Товстенської громади. Відповідні документи мною були 
відвезені в м. Тернопіль у комісію при ОДА, яка займається до-
бровільним об`єднанням територіальних громад міст, селищ, 
сіл в Україні. Нам було запропоновано відповідно до закону 
про добровільне об`єднання територіальних громад пройти 
певні процедури. Ми звернулися до Товстенської селищної 
ради, чи згідні вони нас прийняти, на що отримали позитивну 
відповідь. І останню сесію ми збирали 27 липня, де дали згоду 
на добровільне об`єднання в Товстенську громаду з центром 
в смт Товсте. 

Протягом весни, літа до Свидівської сільради ніхто не звер-
нувся ні з громадян, ні з представників партій та організацій, що 
ми робимо щось не так або ігноруємо чиюсь думку чи застере-
ження. Але у вересні, 5-го числа було оголошено про місцеві 
вибори, тут «свободівці» заметушилися і почалася брудна пе-
редвиборна кампанія в с. Свидова. Сьомого числа, дійсно, під 
сільську раду прийшло понад 20 мешканців с. Свидова, член ВО 
«Свобода» П.Пушкар, котрий до мене більше двох скликань обі-

ймав посаду сільського голови, а також були присутні депутат 
райради І.Калакайло та кореспондент районки Т.Лякуш. Вони 
попросили мене пояснити ситуацію, що ми вже в об’єднаній 
громаді і що вибори будуть по-новому, тому мешканці села 
проти і хочуть бути самостійними як громади Мухавки та На-
гірянки. Я пояснив перевагу об’єднаної громади із коштами, які 
передає держава, та повноваженнями, що на даний час мають 
міста обласного значення. А самостійна громада залишається 
до 2017 р. і діє згідно з чинним законодавством. Після 2017 р. 
за адмінреформою самостійних сільських рад не передбачено, 
тому що вони не зможуть самі утримати свою інфраструктуру 
за відсутністю, неспроможністю назбирати відповідні кошти 
для свого бюджету. Дані громадяни мені не повірили і заявили: 
збирай сесію і відміняй рішення про добровільне об`єднання! 
На що я пояснив, що це не вся громада і навіть не більшість, 
тому сесію збирати недоцільно. Тоді П.Пушкар заявив, що ми 
подаємо заяву до сільського голови і на шосту годину вечора 
збираємо збори громади с. Свидова, на що я зауважив, що у 
відповідності до чинного законодавства про зібрання громадян 
збори легітимні, коли на них присутні 2/3 від чисельності грома-
дян, котрі мають право голосу, і якщо ця кількість буде і простою 
більшістю прийняте рішення зборів, я зберу сесію і дане питан-
ня буде розглянуто. Мені було доручено запросити спеціалістів 
з Тернополя та голову Чортківської РДА, щоб іще вони дали свої 
пояснення по суті. На 18-ту год. до СБК с. Свидова прийшло 
понад 80 осіб. На моє запрошення декотрі сільські депутати від-
мовились прийти, мовляв, уже почалася виборча кампанія, а ми 
вчинили все по закону і в цьому фарсі брати участі не будемо. 
Голова РДА М.Сташків повідомив, що приїхати не зможе, бо по-
трібно було сповістити завчасно. Відкривши збори, я пояснив 
присутнім, що документи по об`єднанню Товстенської громади 
ЦВК завернула і вибори по Свидівській сільській раді відбува-
тимуться за діючим (старим) законодавством. Ми залишаємося 
скоріше за все до 2017 р. самостійними. Виступаючі П.Пушкар 
та представник ГО «Патріоти України», котрий не представився, 
заявили, що ми підтасовували збирання підписів. На що я, як 
сільський голова, зауважив, що інформацію дані особи подають 
неперевірену, спотворену, яка не відповідає дійсності, і зводять 
наклепи як на сільського голову, так і на сільських депутатів. І 
пояснив, що дані збори є нелегітимними, вони не відображають 
навіть просту більшість (у с. Свидова голосуючих приблизно 
800 осіб). Тому на вимогу зборів було доручено сільському го-
лові на п’ятницю, 11 вересня, зібрати позачергову відкриту се-
сію, де будуть присутні і мешканці с. Свидова, куди запросити 
ще раз голову РДА та когось із комісії при ОДА.

У призначений день на 15-ту год. до місцевого будинку куль-
тури прибуло всього 6 депутатів (менше кворуму: хтось не зміг 
взяти участь, двоє перебувають за кордоном), голова райдер-
жадміністрації М.Сташків. з яким прибув народний депутат 
О.Барна, виконавчий директор ПАП «Фортуна» О.Фрич та ра-
йонні депутати від «Свободи» І.Калакайло і від ВО «Батьківщи-
на» В.Бичко, зійшлося близько 40 сільчан.

Я знову відкрив збори, сесію не відкривали через відсутність 
кворуму. Слово надали народному депутатові О.Барні, котрий 
роз’яснив суть реформи, її переваги, як вона приймалася у Вер-
ховній Раді, і що він, як житель Нагірянки, розуміє, що свидівській 
громаді природно буде краще у Товстому, зі всіх сторін. Далі 
слово взяв М.Сташків, котрий теж пояснив переваги об’єднаних 
громад як в плані надання адмінпослуг населенню, так і щодо 
збільшення бюджетних надходжень. Розповів, як сільський го-
лова відстоював інтереси громади на нарадах, натомість де-
які громадяни, провокуючи, викрикували, перебивали, вели 
себе нетактовно, підбурені «свободівцями». Потім слово взяла 
О.Фрич. Вона пояснила, що Свидівська сільська рада самостій-
но не зможе утримати свою інфраструктуру, коштів у бюджеті не 
стане, ми самі не виживемо, а щодо об`єднання, звісно, кращий 
варіант – Товсте. Я доповнив пані Ольгу, що кошти, яких не ви-
стачатиме, ми повинні самі зібрати з податків громадян на зем-
лю, майно, транспорт. Як пояснив присутній на зборах народний 
депутат О.Барна, котрий теж колись був селищним головою, 
підраховано, що спроможна громада, здатна утримувати свою 
інфраструктуру, повинна мати чисельність в середньому 12 тис. 
осіб (мінімум – 5 тис.). У Товстенську громаду входитиме 26 сіл, 
така громада зможе нормально розвиватись. «Свободівці» не 
вгамовувались, вели себе нетактовно. П.Пушкар запропонував 
знову відмінити рішення про об’єднання і залишитись самостій-
ними. Слово взяла депутат сільради М.Глова, котра запитала 
пана Пушкаря, коли він правду каже, бо ще два тижні тому гово-
рив, що у Товстому буде краще, а тепер почалися вибори і він 
змінив свою позицію. 

Люди подивилися, що це фарс, брудна передвиборна бороть-
ба, і тоді, щоб зупинити це все, я, як сільський голова, подяку-
вав сільським депутатам за проведену роботу, що ми вчинили 
все згідно із законом. Більшість людей нас підтримує. А ця бруд-
на передвиборна кампанія, організована «Свободою», з тріском 
провалилася. Жаль, що на це повелась кореспондент Т.Лякуш, 
подавши неправдиву статтю, яку прочитали люди, тому мені, як 
сільському голові, хочеться спростувати неправдиву інформа-
цію і сказати правду.

 
Свидівський сільський голова Богдан СОРОКА  

Спростування

«Ми чинили все згідно із законом 
і більшість громади нас підтримала»

У газеті «Голос народу» (№ 35 від 11 вересня ц. р.) була надрукована стаття «Об`єднання територіальних 
громад добровільне чи таки примусове?» кореспондентом Т.Лякуш. В даній публікації подана неправдива 

інформація, на що мною, головою Свидівської сільської ради Б.Сорокою, 
хочеться надати спростування та роз’яснення.
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Фотофакти

Заклади культури району
Будівля будинку культури с. Білобож-

ниця знаходиться в аварійному стані, 
роботи з благоустрою території до свят-
кування Дня Незалежності України не 
проводилися; будинок культури с. Ма-
зурівка потребує капітального ремонту 
стін, підлоги, заміни вікон, дверей на 
енергозберігаючі, огорожа зі сторони 
головної вулиці потребує заміни, роботи 
з прибирання території до святкування 
Великодня України не велися, концертні 
заходи не проводилися. 

68 закладів опалюється (4 музичних 
школи, 42 бібліотеки, 22 клубних закла-
ди), з них 53 – газом (4 музичних школи, 
27 бібліотек, 22 клубних заклади), 6 – 
електроопалення (4 бібліотеки, 2 клуби), 
у 9-ти пічне опалення (4 бібліотеки, 5 
клубних), 1 клубний заклад працює се-
зонно (с. Шманьківчики) у неопалюваль-
ний сезон. 45 закладів не опалюється 
(18 бібліотечних та 27 клубних), тому що 
у 8 клубних та 9 бібліотечних потрібен 
ремонт пічок, у решти опалення зовсім 
відсутнє. 

Щодо технічного стану приміщень: 
клуб с. Шманьківчики працює сезон-
но без приміщення, кабінет завідувача 
клубу знаходиться у бібліотеці, заходи 
проводяться на стадіоні. Клуб с. Милів-
ці закритий на капремонт (в аварійному 
стані), кабінети завклубом та гурткової 
роботи знаходяться у приміщенні сіль-
ської ради, заходи проводяться у спорт-

залі школи. 3 заклади в аварійному стані 
(Кривеньківський та Улашківський СБК, 
клуб с. Тарнавка), тому тимчасово пере-
ведені в інші приміщення. Білобожниць-
кий СБК знаходиться в аварійному стані.  
На даний час ведеться ремонт клубу с. 
Сосулівка. Сільські будинки культури, як 
Косівський, Шульганівський, Звиняць-
кий, та клуби сіл Заболотівка, Антонів, 
Сокиринці, Семаківці знаходяться у до-
брому стані. 20 типових будинків культу-
ри та 26 клубних потребують поточних 
ремонтів, особливо ті, що не опалюють-
ся. Бібліотеки сіл Тарнавка та Кривеньке 
переведені в інші приміщення. Бібліо-
теки Звиняча, Шульганівки, Улашківців, 
Джурина, Старої Ягільниці, Ягільниці, 
Антонова, Мухавки, Заболотівки, Швай-
ківців, Ромашівки,  Пастушого, Вигнанки, 
Переходів, Залісся, Шманьківців, Про-
біжни, Колиндян знаходяться у добро-
му стані. Проведення ремонтів закладів 
культури: 1 – поточний (центральна ра-
йонна бібліотека), 11 – косметичних (4 
музичних школи та 7 сільських закладів).

Загальноосвітні заклади 
Чортківщини

Відділ освіти райдержадміністрації за-
безпечив підготовку до опалювального 
сезону 52-х навчальних закладів району. 
На централізованому опаленні знаходить-
ся одна школа, газовому – 40 навчальних 
закладів, за допомогою електрики опалю-
ється один навчальний заклад, 9 почат-
кових шкіл – на пічному паливі. Згідно із 

заходами підготовки навчальних закладів 
до роботи в осінньо-зимовий період було 
виконано заміну дерев’яних вікон на мета-
лопластикові в Бичківській ЗОШ І – ІІ ст. в 
кількості 12 шт. До 15 жовтня цього року 
заплановано заміну вікон та дверей (зо-
внішніх) на металопластикові у таких шко-
лах району: Улашківській ЗОШ І – ІІІ ст. (95 
вікон та 3 дверей), Пробіжнянській ЗОШ І 
– ІІІ ст. (85 вікон та 3 дверей), Росохацькій 
ЗОШ І – ІІІ ст. (41 вікно).

Автобусні зупинки 
У доброму стані перебувають в таких 

селах: Капустинці, Тарнавка, Давидківці, 
Малі Чорнокінці, Звиняч. У даних насе-
лених пунктах на автобусних зупинках 
встановлені смітники, сміття регулярно 
прибирається, зона зупинки перебуває 
в чистому, доглянутому стані. Зупинка 
облаштована лавками та табличками з 
розкладом руху, що робить очікування 
зручнішим. Інша картина з зупинками 
у селах Шульганівка, Черкавщина, Ан-
тонів, Чорнокінецька Воля, Палашівка, 
Джурин. Вони перебувають у незадо-
вільному стані: відсутні лавки, неінфор-
мативні або відсутні повністю таблички 
із розкладом руху, сміття не вивозиться 
і не проводяться роботи з благоустрою. 
У с. Росохач та с. Джуринська Слобідка 
зупинки відсутні взагалі.

Вадим ПЕТРІВ, 
начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-
комунального господарства РДА

Оцінка благоустрою територій 
та бюджетних закладів та установ району

У попередньому номері «Голосу народу» 
ми публікували фотофакти із огляду робочими групами 

готовності населених пунктів до осінньо-зимового періоду 
та перевірки їх спеціалістами господарського комплексу 

району до роботи восени та взимку. 
Тиждень тому демонстрували, в якому стані знаходяться 

та як підготовлені до опалювального сезону медичні заклади 
району. Сьогодні – детальний аналіз закладів культури та 

освіти Чортківщини.
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5Акценти

Актуальне інтерв`ю

(Закінчення. Поч. у № 35 
від 11 вересня ц. р.)

– Ви кажете, що зараз усі пря-
мують на відпочинок у Карпати, 
а чим Тернопільщина, зокрема 
Чортківський край, можуть при-
вабити мандрівників? Вам наш 
край не зовсім чужий, отже, з 
особливостями місцевого коло-
риту знайомі.  (У пана Яворсько-
го мати родом з Чорткова, а в 
дитинстві, школярем, гостюю-
чи у тітки-журналістки, нашої 
колеги Анни Блаженко, він навіть 
проходив «практику» в редакції 
«Голосу народу», друкуючи за-
мітки про відпочинкові місця).

– Це неможливо визначити одно-
осібно. Треба брати істориків, краєз-
навців, придумати разом якусь фіш-
ку, в якому напрямку розвиватися, і 
донести ідеї до бізнесу, запропону-
вати внутрішнім інвесторам можли-
ві проекти для вкладення капіталу. 
А ще – про Чортків треба розказати. 
Я відвідую виставки, то про нашу область мало знають, а 
про Чортків взагалі мало хто чув. Тому нам треба більше 
залучати до роботи громадські організації. Я вже порушу-
вав це питання на громадській раді при ОДА, що от усі 
говорять про активний розвиток туризму. Але чи хоч одна 
громадська організація звернулася за підтримкою у під-
готовці проектів на залучення коштів? А можна реально 
залучити кошти міжнародної технічної  допомоги на по-
пуляризацію Тернопілля, на розробку, якщо говоримо про 
автотуризм, системи дорожніх знаків, які би вказували на 
різні цікаві місця, що є у нас. Тобто друк різних путівників 
багатьма мовами, фінансування участі в різних виставках 
й такі інші речі – із цим можуть допомогти завдяки різно-
манітним грантам, але робити це повинна не влада, гро-
мада. А у нас на Тернопіллі досі є хіба що декілька «пар-
тизанських» загонів з туризму, які щось роблять, деякі 
навіть успішно, але співпраці, моноліту немає. 

Ми, звичайно, багато працюємо в цьому напрямку, ве-
лися розмови неодноразово із меріями, розповідали про 
важливість співпраці з ГО, але поки що воно не діє. Там, 
де є бізнесмени, які вже у цьому починають розвиватися 
і хочуть своє майбутнє пов`язати з туризмом, там триває 
співпраця з владою і остання намагається допомогти. 

Треба переламати отой радянський стереотип, що 
«дядя прийде і все зробить». Ні, не прийде, а якщо й при-
йде, то зробить з вигодою для себе. Люди мають розуміти, 
що кожен з нас має впливати на своє майбутнє, врешті 
решт, на свою зарплату, створення робочих місць, свою 
зайнятість…

Коли ми говоримо про Чортків, то як же, маючи такий 
потенціал, не заробляти на туризмі? 

– Так, це ми вже потроху усвідомлюємо. Але підка-
жіть, хто і яким чином може це робити? 

– На туризмі можуть заробляти усі, навіть дідусь, що 
продасть мед на пасіці, чи бабуся, яка напече пиріжків в 
дорогу. Не обов’язково бути великим бізнесменом і буду-
вати туристичний комплекс. От нещодавно у нас демон-
стрували туристичний продукт – маршрут чотирма зам-
ками: Збараж – Дубно – Кременець – Вишнівець. Усе – за 
один день одним автобусом! Не продумано, де відпочити 
мають туристи, де поїсти, де подивитися на інші атрак-
ції. Цей маршрут можна розтягнути на 3 дні. Буде й ціка-
віше для туриста, й легше йому перенести такий наплив 
інформації. Навколо ось такого продукту можна зібрати 
до 50 зацікавлених осіб (готельєри, ресторатори, той же 
дідусь з вуликами). І кожний вносить якусь свою частку 
(залежно від прибутку – 5 тис. грн. чи 50 грн.) в рекламу 
й реалізацію цього туристичного продукту. Таким чином 
утворюється певна туристична організація, що обирає зі 
свого кола чи наймає професійного менеджера, який за 
зарплату починає займатися промоцією цього туристич-
ного маршруту. Зрештою, цим мали б займатися туропе-
ратори, а вони у нас переважно куди мандрівників возять? 
У Почаївську лавру, Зарваницю та сплави по Дністру.

– Та печеру Млинки…
– Так, Млинки і Кришталеву. Маю сподівання, що оті 

молоді спеціалісти у сфері туризму, яких щороку активно 
випускають вузи, захочуть робити якісь направду неорди-
нарні туристичні продукти. Приклади сусідів надихають: 
є у Львові туристична фірма «Час на мандри», яка за два 
роки, починаючи з нуля, зуміла зацікавити туриста про-
дукцією, що пропонує, а на сьогодні – це тури по усій Укра-
їні, в які дійсно хочеться поїхати. 

Зрештою, багато потужних туроператорів, які возили 
по Єгиптах і Туреччинах, сьогодні переорієнтовуються 
на Україну, розробляють маршрути українськими земля-
ми, переорієнтовують на внутрішній туризм. Бо, з одного 
боку, ми вигідні іноземцям, які за ті самі гроші, що й поза-
минулого року, тепер можуть отримати вдвічі більше по-
слуг, хоча вони й бояться їхати сюди, а з іншого – українці 
внаслідок скрутної економічної ситуації не мають змоги 
відпочивати так масово, як раніше, за кордоном, тому хо-
чуть розважитися вдома, в Україні.

Зараз потрібно об’єднуватися – і рестораторам, і готе-
льєрам, й усім, хто хоча б якось дотичний до туристичного 

бізнесу, бо ми ще занадто слабкі, щоб окремо конкурувати 
з потужними нині у цій сфері львів’янами чи мешканцями 
Кам`янця-Подільського. Бачимо з досвіду, що колективно 
легше рекламувати свій край, розвиватися, відстоювати 
свої права й, зрештою, заробляти гроші. Отак ніби все 
просто й зрозуміло, але запустити той маховик, щоб усе 
працювало, – ой як непросто!

Думаю, що багато що могла б змінити адміністратив-
но-територіальна реформа, коли бюджети формувалися 
б на місцях, тоді з`явилося б спільне бажання і місцевої 
влади, і бізнесу розвивати туризм.

От є у Чорткові замок. Можна привести коней, поста-
вити лучника з луком та стрілами. Та чи спрацює це на 
зацікавлення туриста їхати саме сюди? Подібні атракції 
вже є в тому ж Кам`янці-Подільському, Збаражі й ін. Треба 
шукати свою родзинку. «Фортеця кіно» є однією з них, це 
добрий початок, щось нове для України.

Розповім таку бувальщину. Один сільський вчитель іс-
торії в Польщі знайшов відбиток лапи динозавра – і на 
цьому поляки розвинули величезний туристичний бізнес 
(хоча спочатку місцеве населення у більшості своїй було 
проти), у тій місцевості зараз відомий курорт. 

– А у нас у Скоморошому знайшли скелет велетня 
і… закопали назад.

– Так, нам бракує креативу. Коли в нас цілий замок сто-
їть і ми не знаємо, що з ним робити, а за кордоном ство-
рюють легенду навколо шматка камінця, будують готелі, 
ресторани, атракції – й популяризують, розвиваючи до 
міжнародних масштабів.

– Назаре Івановичу, кажуть, що краєзнавці мають 
щось розробляти, але ж у нас райрада зібрала про усі 
місцини, усі села легенди, історичні відомості. Тоб-
то, фішки є. Хто мав би довести це все до логічного 
завершення? Чиї це безпосередні обов’язки? У владі 
зараз є така особа, щоб це зініціювати?

– У міськраді, РДА мають бути відділи туризму, а у ньо-
му – спеціалісти, які мали б займатися цим. Але, біда, час-
то там збираються люди, які далекі від цієї проблематики, 
займаються абсолютно різними справами. Якщо керівни-
цтво, ті, хто займається туризмом, не вміють, не хочуть, 
не розуміють, що на туризмі можна заробляти, то людей 
треба міняти. Бо гроші направду лежать під ногами. З роз-
витком туризму можна вбити не одного зайця. От одним 
із завдань влади є створення нових робочих місць. Так от: 
саме в туризмі це зробити найлегше, не треба будувати 
заводи-фабрики, достатньо сприяти відкриттю екоосель, 
проведенню фестивалів й ін. розважальних заходів і т. п.

Зрештою, ці ідеї не обов’язково мають йти від влади. 
Усе базується на активності людини, особистості. Не буде 
активних громад, не будемо спільно, монолітом працюва-
ти в цьому напрямку – не буде нічого. Як свідчить євро-
пейський, та й наш вже також, досвід: якби креативністю 
фонтанували громадські організації (як із вашою «Фор-
тецею кіно»), то це було б дієвіше, життєвіше. Якщо для 
фестивалю «Гольський фест» потрібні роки на розкрут-
ку, то вищеназвана атракція уже знайшла прихильність 
молоді і не тільки. Ось з таких речей, як «Фортеця кіно», 
Арт-дворик у Бучачі, санна траса в Кременці, й починає 
розвиватися туризм на Тернопіллі.

Захоплююча розмова (сподіваюся, вона спонукала й 
жителів Чортківщини так само зацікавитися розви-
тком туризму в регіоні, селян – щодо організації у селах 
сільського зеленого туризму, бізнесу – як перспективи 
для вкладення у цю сферу свого капіталу, громадських 
організацій – до створення нових атракцій, цікавинок 
задля заохочення туристів у край) добігала кінця. Пан 
Яворський запропонував організувати робочу зустріч 
за круглим столом, де би зустрілися влада, громада й 
бізнес для обговорення теми туризму, напрацювання 
якихось перших кроків щодо його розвитку, складення 
перспективних планів. 

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Назар Яворський: 
«Догма у розвитку туризму: 

спільно – громада, бізнес, влада»

Пора схаменутися 
Латку латкою латають…
Доки таке буде?!
Живемо в краю багатім, 
Біда все нас будить. 
Жирновладці, схаменіться! 
Бо прийдуть вам ті роки – 
Жир під шкірою забродить 
І пожене в чиряки. 
А свідомість вашу вкриє 
Те людське прокляття, 
Пам’ять мохом поросте 
За підлий достаток. 
У історії недавній: 
Багатство на злиднях  
Потопчеться плином часу 
І безслідно згине. 
Завжди згадувати будуть, 
Як той згусток бруду, 
Життя факти підказують, 
Що воно так буде. 

Олесь ГОПАНЧУК,
смт Заводське 

«Выбери меня» – 
все буде добре

Звісно, перед виборами – 
слід того чекати – 
кандидатам дифірамби 
будуть посвящати.
Кожен білий і пухнастий, 
без жодної вади, 
аби нарід був щасливий – 
вимагає влади.
Один знаний і публічний 
вперто йде у «маси», 
щоб народу генеральські 
показать лампаси.
Другий хвалиться завзято, 
який він хороший, 
бо зробив там щось такого 
за народні гроші.
Знай, стару і заскорузлу 
зламає систему – 
прогресивну і надійну 
розробив він схему.
Електорат відкриє рота: 
«Оцей на умі» – 
половину для народу, 
лиш решту – собі.
Третій теж програму має,
переконливо запевняє: 
«Перш ніж річки береги 
у граніт вбирати, 
треба купами сміття 
крутизни додати.
Підприємства всі великі – 
націоналізувати.
Із шевцевого кіоску 
будем починати».

***
Це із зустрічей минулих 
вдалось пригадати.
Як «запросять», то з майбутніх 
буде що згадати.

Леонід КОЛУБАЄВ, 
м. Чортків

Пристрасним рядком

Вибори на носі

Чому на світі так буває?
Земля горить, війна іде,
А наші славні можновладці
Тремтять від страху, що буде.
Чому так виборів бояться?
Парламент людям надоїв,
Там різні «друзі» причаїлись,
Багатства кожен з них хотів.
Одні любили Україну,
Хотіли щастя принести,
Щоб більше горя ми не знали,
Щоб нас в Європу завести.
Та серед них були лукаві – 
«Запроданці» ми їх зовем:
Вони Росію полюбляють, 
Ми досі поруч ще живем.
І комуністи, й «регіони»
Віддали душі сатані,
Вони не служать Україні,
А думкою чомусь в Кремлі.
А зараз вибори на носі,
Тож всі розбіглись хто куди –
У різні блоки «присмоктались»:
«До влади, Боже, приведи!».

Євген МАЛАНЯК, 
м. Чортків
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Під милістю Богородиці
Наша найсвятіша за-

ступниця завсякчас про-
вадить духовною стежкою 
мешканців с. Чорнокі-
нецька Воля – адже там-
тешня церква носить ім`я 
Різдва Пресвятої Бого-
родиці і вже найближчого 
понеділка матиме храмо-
вий празник. А бере вона 
початок зі 1763 року, як за-
свідчує збірник «Бучацька 
єпархія УГКЦ. Парафії, 
монастирі, храми. Шема-
тизм», – тоді було переве-
зено дерев`яну капличку 
зі смт Скала-Подільська. 
1863 року дерев`яну церк-
ву освячено. Два дзвони 

«родом» зі 1915 року – їх пожертвували селяни Ілько Демник 
та Петро Галушка. Згодом було збудовано дерев`яну дзвіни-
цю й невелику дерев`яну капличку, а 1928 року храм добу-
дували й перекрили. Вже за незалежної України, 1995 року, 
розпочато будівництво нової кам`яної церкви, освячено 21 
вересня 2004 року. Храм удостоювався і Святої Місії, і єпис-
копської візитації.

 
Вікнами на майбутність

Власне так 
стрімкуватимуть-
ся-спрямовува -
тимуться вже не-
забаром оселі в 
багатоверхівках, 
що зводяться ру-
ками будівничих 
ПМК-258 ТОВ 
«Тернопільбуд». 
Бо, на противагу 
скептикам, котрі 
вбачають у нинішній днині лиш негатив та песимізм, старо-
винне й вічно юне місто Чортків таки будується! Зі слів на-
чальника будівельної організації Михайла Дячишина, три 
роки тому розпочато зведення 58-квартирного житлового 
будинку на вул. Січинського, а вже наступного літа, орієнтов-
но в серпні, очікується його здача під ключ. Якраз тепер за-
кладається фундамент ще однієї житлової новобудови – вже 
78-квартирного будинку там же, на Січинського. ПМК спершу 
провадить будівництво власним коштом, відтак, коли, що на-
зивається, вималюються обриси майбутніх осель, надходить 
черга дольової участі завтрашніх новоселів. Основний буд-
матеріал – цегла із місцевої сировини: скородинська, рос-
охацька. Квартири у споруджуваних будинках – всуціль по-
ліпшеного планування: двокімнатні, як правило, площею від 
70 квардатів, а трикімнатні – й до ста; 4-й та 5-й поверхи – то 
переважно дворівневі житла.

Зібрані фішки – суттєвіші знижки!
До таких дій знай стимулює глядачів реклама на найбільш 

«розкручених» каналах ТБ. 
І йдеться там про продук-
цію ТМ «Біллербек», котра 
виробляється у нас в Чорт-
кові. Генеральний директор 
підприємства «Біллербек 
– Україна перо-пухова фа-
брика» Олександр Федо-
рейко деталізує: реклама 
стосується обмеженого 

асортименту виробів, представленого по всій Україні в тор-
говельних мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» (домашній 
текстиль). Під таку акцію, котра діятиме до 31 жовтня ц. р., 
підпадають певні види продукованих на «Біллербек» поду-
шок (5 видів) та ковдр (4). До знижок спонукатимуть зібрані 
покупцями фішки – їх число теж передбачене умовами акції. 
Влаштовувана ТМ тотожна акція, котру п. Федорейко окрес-
лив як симбіоз зусиль роздрібної торгівлі й виробництва, що 
сприяє росту його обсягів, торік пройшла з великим успіхом.

Співак і військовик милівецького «замісу»
Нещодавно ЗМІ обласного масштабу репрезентували ви-

ступ у Тернопільському краєзнав-
чому музеї заслуженого артиста 
естрадного мистецтва україни 
Мар`яна Пуляка, котрий родом зі 
с. Милівці на Чортківщині. А живе 
і творить на Слобожанщині, в міс-
течку Охтирка Сумської області. 
Чортківський слід митця – у книж-
ці «Милівці: маловідомі й забуті 
сторінки історії (1424-2014)», що 
побачила світ торік. Одна зі статей цього збірника повідо-
мляє: М.Пуляк – автор і виконавець власних та популярних 
естрадних пісень, військовик, підполковник. Лауреат перших 
премій в номінації «автор-виконавець» фестивалів «Бором-
ля», «Червона калина», «Пісенний вернісаж», «Мелодії Під-
каменя». Ось такі потужні струмочки пісенної ріки Галичини й 
зокрема Чортківщини! 

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

З цієї нагоди щиро дякую всім службам, працівникам і 
студентам коледжу, котрі долучилися до впорядкування 
даної території. Вдячний колегам-однодумцям – депута-
там міської ради, міському голові М.Вербіцькому за під-
тримку та виділену фінансову складову; депутатському 
корпусу обласної ради, зокрема – О.Стаднику, саме завдя-
ки йому надійшла значна сума коштів. Приємно скласти 
подяку всім-всім, причетним до такої доброї справи на ко-
ристь спільної великої громади, яка називається громадою 
Чорткова. Робити добре або дуже (!) добре – іншої філосо-
фії у нас немає».

Висловлення відрадності такої благодійності лучилися у 
щирих зиченнях, мовлених очільником РДА М.Сташківим, 
мером міста М.Вербіцьким і священнослужителями.

Устами митрофорного протоієрея М.Левковича вознес-
лася свята молитва до Всевишнього з проханням благо-
словення на те, що зроблено, і те, що творитиметься з до-
бром у майбутньому.

Мовлене протосинке-
лом Бучацької єпархії УГКЦ 
В.Заболотним визріло спо-
нукою до певних міркувань 
кожного з присутніх: «… По 
дбайливо викладеній дорозі 
ступатимуть люди… Можли-
во, йтимуть з великою ра-
дістю чи смутком; можливо, 
ця дорога для когось стане 
віщою і хтось віднайде на 
ній свою долю… Нехай вона 
буде шляхом щастя. Ті, ко-
трим не довелося побувати 
за кордоном, тепер зрозумі-
ють, по яких дорогах ходять 
цивілізовані люди (і для 
них це не є чимось надзви-
чайним), бо для нас це поки 
що – виняток, який, віримо, 
колись стане системою. На-
віщо дорога, яка не веде до 
Бога?.. А ця, можна сказати, 
веде до Бога, бо веде до 
знань, щастя; вона стала 
частинкою нашого життя… 
Коли проходимось містом, 
бачимо: хтось більше ста ро-
ків тому вже викладав плит-
ку-бруківку (якісну, міцну); 
по ній їздили навіть танки, 
гармати, але вона встояла, 
уціліла.  Та ось уже в сучассі 
проводили нові комунікації, 
проте, на жаль, не змогли, не 
вміли чи не хотіли повернути 
дорогу в її попередній (пред-
ковічний зате добротний) 
стан. Прикро… Тож нехай 
Всевишній благословить, 
щоби по нововистеленій до-

розі ніколи не їздили танки і не руйнувала її людська не-
дбалість».

Духівники провели традиційний ритуал освячення, наді-
ляючи живильним множенням доброчинність.

І ось – урочисте перерізання стрічки, яка відкрила шлях 
до майбутнього життя на кшталт європейського. Гадаєть-
ся, таке благодійне започаткування віднайде продовження 
в кожному куточку нашого старовинного Чорткова.

Завершальним акордом урочистостей прозвучали виспі-
вані п. Біликом із притаманною йому любомирністю слова 
мелодики: «Де згода в сімействі, там мир і тишина, щасливі 
там люди, блаженна сторона. Їм Бог допомагає, добро їм 
посилає, і з ними Він живе…».

 
Тетяна ЛЯКУШ

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Знакова подія

«Спільною працею 
вершаться добрі діла»…
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З прес-конференції

Зустріч журналістів із головним редактором 
мистецького часопису Володимиром Пого-
рецьким, основними спонсорами видання та 
багаторічними меценатами «Золотої Пекто-
ралі» Олександром Стадником, Любомиром 
Біликом, Василем Градовим, талановитими 

гостями Теодозією Зарівною та Лесею Мудрак 
відбувалася не традиційно «запитання-відпо-
віді», а зі ліричними вставленнями – піснями, 
виспіваними місцевими талантами. Та пер-
шість всьому – слово Боже. Його мовлено 
було устами священиків о. Михаїла Левковича 

та о. Василя Погорецького. 
Привітав товариство із неординарною поді-

єю в нашому краї голова райдержадміністра-
ції Михайло Сташків, побажавши, щоб праця 
тих, хто плідно трудиться над випусками літе-
ратурно-мистецького часопису, не проходила 
даремно. 

Про важливість такого видання для Чорт-
ківщини, особливу цінність для нашого краю 
цього тематичного випуску, де зібрані публіка-
ції про видатних людей району, тих, хто про-
славив і прославляє Чортків та околиці, твори 
видатних письменників-вихідців з цих теренів 
про Чортків і не тільки, краєзнавчі доробки з іс-
торії чортківських земель, наголосив у своєму 
виступі Олександр Стадник – людина, котра, як 
озвучила ведуча заходу, зробила усе для того, 
щоб «Золота Пектораль» мала життя. Власне, 
добродій зауважив, що готувався, зважаючи 
на формат зустрічі, до трохи іншої розмови: 
хотілося поговорити ще й про проблеми, нега-
разди, болі, які постійно переслідують проект 
під назвою «Золота Пектораль» через брак 
фінансування й навіть моральної підтримки. 
А журнал вартує на увагу читачів, недарма ж 
його визнали одним з кращих в Україні. Це під-
твердили й талановиті гості зі столиці – наша 
колишня землячка, а тепер – головний редак-
тор журналу «Київ» письменниця Теодозія За-
рівна та відома поетеса, критик, перекладач, 
секретар Національної спілки письменників 
України Леся Мудрак. Приваблює не лише 
його зміст, бо, як зауважила Теодозія Зарівна, 
твори, тут надруковані, підібрані «зі смаком» 
до слова, а й те, що журнал – своєрідний стар-
товий майданчик для молоді, а ще тому, що це 
є такий великий вклад для осмислення, усві-
домлення себе як нації, який зможуть оцінити 
не так наші сучасники, як прийдешні поколін-
ня. Вдало сказав у вітальній телеграмі про 
роль «Золотої Пекторалі» для життя району 
виходець із с. Базар, нині – мешканець Нью-
Йорка, знаний у світі письменник Василь Мах-
но: «Дорогі земляки! Те, що Чортків перебирає 
на себе відвагу творення свого культурного 
простору, мене неймовірно тішить і захоплює! 
В першу чергу тому, що історія і сучасність на-

шого з вами міста сповнена подій та імен, які 
варто по-новому осмислити, по-друге – коли 
місто стає текстом, воно переходить в іншу 
категорію, тобто набуває глибшого змісту, а 
по-третє – кожне покоління повинно пережити 
свої вузли пам’яті, й, таким чином, оживити ка-
мінь будинків і голоси попередників. Ось чому 
важливий фестиваль «Словія» і чому важли-
вий Чортків у «Пекторалі».

Про титанічну працю, яку сподвиг сам-
один пан Погорецький заснуванням, видан-
ням, постійним пошуком й відкриттям нових 
імен поетів й прозаїків, послідовною працею 
з талановитою молоддю – «фундаментальну 
роботу фактично цілого інституту» говорила 
Леся Мудрак.

Твердження гості з Києва знайшли підтрим-
ку у баченні потреби в такому часописі тут, у 
провінційному за територією, але аж ніяк не 
за мисленнями й прагненнями Чорткові у ви-
ступі заслуженого лікаря України, директора 
державного медичного коледжу Любомира 
Білика, який, аналізуючи етапи становлення, 
розвитку бренду «Золота Пектораль», заува-
жив, що тематичний випуск цього альманаху 
– то «видання не для полиць і збирання пилу, 
це є ціла філософія, яка вчить молодих людей 
бути українцями». Саме таку ціль – видати 
неординарний підручник для вивчення історії 
рідного краю учнями та студентами, ставив 
перед собою та авторами-дописувачами го-
ловний редактор Володимир Погорецький. 
Про це він і виголосив у своїй промові перед 
журналістами місцевих та обласних ЗМІ, ак-
тивними представниками громадськості, які 
зібралися того дня у залі. І те, що озвучена 
мета таки збудеться, – виголосив спонсор 
Василь Градовий. Саме цей чоловік – дирек-
тор ПАП «Дзвін», людина, котра сіє зерно в 
землю, як письменники – зерна духовні в сер-
ця й душі наші, профінансував як подарунок 
кожному навчальному закладу району випуск 
«Золотої Пекторалі» «Чортків та околиці».

Від Товариства «Просвіта», усіх вчителів-
словесників та християнської етики краю ві-
тальні слова з нагоди презентації чергового 
та неординарного номера літературно-мис-
тецького альманаху привітала редактора, 
його авторів та усю чортківську громадськість 
п. Анна Савка.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Так і сталося. Бо нинішній тиждень за-
початковувався ще й виповненою вщерть 
залою РКБК ім. К.Рубчакової, де було так 
численно юних облич – студентства Чортків-
ського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 
О.Барвінського. Цим навчальним закладом й 
репрезентовано видання. Та імпреза відбила 
золотим полиском вдаровану краянам золо-
топекторалівською громадою, за означенням 
душпастиря Володимира Заболотного, ко-
трий благословив людність, духовну золоту 
пектораль. Про першу культурну антологію 

Чортківщини, де кожен з авторів описав свій 
Чортків, свої околиці, до яких прикипів сер-
цем, голосили головний редактор часопису 
Володимир Погорецький, секретар НСПУ, 
відома поетка Леся Мудрак («це є багатотом-
ник сучасного літературного процесу»), вже 
згаданий Євген Баран («тут оповіді про тих, 
хто працював на українське слово, українську 
ідею»), головний редактор журналу «Київ» Те-
одозія Зарівна («Чортків – місто вічне і бла-
женні тексти, про нього написані»). Зачитано 
вітальну телеграму від Василя Махна із Нью-

Йорка, вшановано матір лауреата Шевченків-
ської премії Степана Сапеляка (зала стрічала 
87-літню жінку стоячи). Лучилися в слові та 
мислі, немов сповідаючись на загал, перед 
залою, що слухала збентежено й всотувала, 
не шкодуючи долонь, співзасновник «Золотої 
Пекторалі», депутат Тернопільської обласної 
ради Олександр Стадник («видання вдало-
ся, продовження неодмінно буде!»), очільни-
ця культуральної галузі Чортківщини Галина 
Чайківська («слово, як плуг, орало правічну 
ниву життя і з неї виростали постаті»).

Горталися сторінки журналу, перелічува-
лися й поціновувалися рубрики, злітали при-
тишено й голосно зачаєні, сокровенні рядки 
– Остапа Ножака й Раїси Обшарської, Романа 
Вархола та Нестора Чира. І ще, і ще… Головна 
просвітянка педагогічного коледжу Христина 
Яремчук розгорнула потужну палітру імен лі-
тераторів минулих століть. Не минули й теми 
війни, що зрадницьки постукала в двері наших 
краян, духовності (мав слово автор, доктор 
богослов`я Василь Погорецький), пристрасної 
сповіді вітцівщині, де напрочуд вдало припа-
сував вірш-одкровення Андрія Базалінського 
«Господь мені це місто заповів». 

Осібно стояло меценатство – адже це за-
вдяки добродійному жестові голови ради 
аграрних підприємств Чортківщини Василю 
Градовому уможливився вихід цього числа 
часопису в світ. Це ним було пообіцяно завча-
су спрезентувати число всім без винятку на-
вчальним закладам Чортківщини – і не тільки. 
Так і сталося, бо в текстурі імпрези голошено 
про такий дарунок. «Я маю дар вирощувати 
хліб, а є люди, котрі мають дар володіти сло-

вом, – мовив п. Градовий. – Від такого поєд-
нання й народилася «Золота Пектораль»…».

Так і хочеться поділитися на загал милою 
втіхою, що поміж обдарованих цим направду 
унікальним виданням є й редакція районки – 
ми дісталися аж 4-х примірників «Чорткова і 
околиць». Тішимося, що поміж імен краян в 
рубриці «Художня палітра» номіновано й на-
шого фотокореспондента Ореста Лижечку, 
а авторами публікацій числа журналу є двоє 
журналістів «Голосу народу» – Оксана Свис-
тун та авторка цих рядків.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У Чорткові видали підручник з історії краю
14 вересня у РКБК ім. К.Рубчакової відбулася прес-конференція головного редактора літературно-мистецького альманаху 

«Золота Пектораль» В.Погорецького з нагоди випуску й презентації тематичного номера «Чортків та околиці».

Творче коло

Хрестоматійний старт «Золотої Пекторалі»
Ось це, особливе тематичне число літературно-мистецького та громадсько-публіцистичного журналу «Золота Пектораль» 

має цілковиту присвяту нашій вітцівщині – Чорткову і околицям. Видання ждане, як вимріяне дитя. І так само сповите 
трепетно-щемливими надіями та сподіваннями. Тож один з «хрещених батьків» видання – наш земляк, літературний критик, 

очільник Івано-Франківської організації Національної письменницької спілки Євген Баран одразу й нарік його літературно-
мистецькою хрестоматією. І прорік подальшу долю – до умів та сердець юної порослі Чортківщини. 



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.25 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.20 Про головне 
10.20 Перша студiя 
11.40 Д/ф «Революцiя: за 
i проти» 
12.25 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
13.15 Вiкно в Америку 
13.35 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.45 Т/с «Бiлявка» 
18.15 Час-Ч 
19.30 Дорогi депутати 
20.00 Перша шпальта 
20.35, 21.40 З перших вуст 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.45 «Мiняю жiнку - 3» 
12.20 Х/ф «Москва 
сльозам не вiрить» (1) 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -3» 
17.10 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Свати - 6» (1) 
22.00 «Грошi» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Криве 
дзеркало душi» 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
15.00, 16.15 «Жди меня» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Дiм зразкового 
утримання» 
00.05 Т/с «Пiлот 
мiжнародних авiалiнiй» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 Д/ф «Вражаючий свiт 
тварин» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
14.55 «Таємниця 
Богородицi Пирогощi» 
15.30 «Будьте здоровi» 
16.35 «Маленька перерва» 
17.30 «Cад. Город. Квiтник» 
18.20 «Лесь Курбас. 
Дорога до слави» 
19.30 «На часi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «44-та бригада» 
22.30 «Чаc країни» 
 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
08.10 Вiкно в Америку 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.40 Програма «Євромакс» 
13.10 Хiт-парад 
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УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.35 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.30 Д/ф «Фiлiп Петен» 
11.30 Д/с «Клуб пригод» 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15, 18.15 Час-Ч 
13.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.10 Казки Лiрника Сашка 
15.50 Як це? 
16.15 Музичне турне 
17.15 Д/ф «Загубленi у 
винограднiй лозi» 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 Тепло. Ua 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.45 «Мiняю жiнку - 3»
12.20, 21.00 Т/с «Свати - 6» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi - 4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -3» 
17.10 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Життя без обману» 
00.00 Х/ф «Усiм потрiбна Кет» (3) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Дiм 
зразкового утримання» 
13.05 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.45 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
00.05 Т/с «Пiлот 
мiжнародних авiалiнiй» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «4 лапи» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Стародавнi 
культури» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Дiловий ритм» 
18.00 «Актуально» 
18.30 «Луцьк. Приємне 
вiдкриття» 
19.30 Ток-шоу «Хто є хто» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дикий свiт майбутнього» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.30 Програма 

«Щоденник для батькiв» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Змова» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Вдалий 
вибiр» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Євромакс» 
20.30 Програма «Маестро 
моди» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Iнше життя» (2) 

ICTV
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 16.45 Т/с «Код 
Костянтина» 
11.05, 17.45 Т/с «Слiдчi» 
12.05, 13.20, 23.20 
Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25 Антизомбi 
15.25, 16.20, 22.25 Т/с 
«Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Пес» 
01.05 Х/ф «Рокi Бальбоа» (2) 

СТБ
05.20, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
05.55, 16.00 «Все буде добре!» 
07.50 «Все буде смачно!» 
08.45, 18.30 «За живе!» 
09.55 «Зiркове життя. 
Вбитi молодiстю» 
10.50 «Битва екстрасенсiв» 
12.50 «Україна має талант!-5» 
19.55, 22.45 «МастерШеф - 5» 
01.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.15 Т/с «Щасливi разом» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 02.40 Абзац! 
19.00 Хто зверху? - 4 
21.00 Х/ф «Мiс 
Конгенiальнiсть 2» 
23.00 Х/ф «Селеста i 
Джессi навiки» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15, 03.45 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «Анжелiка» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Таємницi» (1) 
21.00 Т/с «Всi скарби свiту» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 00.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «Десятка 
найкращих» 
10.25 Д/п «Вердикт iсторiї» 
11.25 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.20 Х/ф «Острiв 
скарбiв». Перша частина 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00 Т/с «Скорпiон» 
16.55, 17.55 «Вiдеобiмба» 
18.50 Кубок України 1/8. 
Чорноморець - Ворскла 
21.00 Х/ф «Проповiдник з 
кулеметом» 
00.20 Х/ф «Пiдземелля 
мертвих» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.40, 23.25 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.15 Вiйна i мир 
11.00 Вiкно в Америку 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.20 М/с «Друзi-янголи» 
15.50 Хто в домi хазяїн? 
16.15 Надвечiр’я. Долi 
17.45 Книга ua 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.45 «Мiняю жiнку - 3» 
12.20, 21.00 Т/с «Свати - 6» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi - 4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -3» 
17.10 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Мiняю жiнку - 10» 
00.00 Х/ф «Викрадений син: 
Iсторiя Тiффанi Рубiн» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Дiм 
зразкового утримання» 
13.05 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.45 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
00.05 Т/с «Пiлот 
мiжнародних авiалiнiй» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Живi сторiнки» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.40 «Луцьк. Приємне 
вiдкриття» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без нотацiй» 
16.15 «Мандри кота Фiнiка» 
16.35 «Державний музей 
iграшки» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «На долинi туман» 
18.00 «Лесь Курбас. 
Дорога до слави» 
18.30 «Думки вголос» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.00 Програма «Маестро 
моди» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дикий свiт майбутнього» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Все, чого вона 
хотiла» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 

14.00 Х/ф «Поет i княжна» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Миротворцi» (2) 

ICTV
06.00, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.55 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
09.55 Труба мiстера 
Сосиски 
10.50, 13.20 Х/ф «Код 
доступу» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «S.W.A.T. 
Спецназ мiста янголiв» 
16.10 Х/ф «Штурм Бiлого 
дому» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.25 Свобода слова 
00.20 Х/ф «Червонi 
хвости» (2) 

СТБ
05.50, 16.00 «Все буде добре!» 
07.45 «Все буде смачно!» 
08.40, 18.30 «За живе!» 
09.55 «Зiркове 
життя. Вiдчайдушнi 
домогосподарки» 
10.45 «Битва 
екстрасенсiв» 
12.45 «Україна має 
талант!-5» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.55 «Хата на тата» 
22.35 «Детектор брехнi 7» 
23.50 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time 
06.05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.17 Т/с «Друзi» 
11.10 Т/с «Щасливi разом» 
12.45 Х/ф «Полiцейська 
академiя 6» 
14.30 М/ф «Мадагаскар 3» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
22.00 Страстi за ревiзором 
23.45 Дешево i сердито 

ТРК «УКРАїНА»
09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
09.15 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «Анжелiка» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Таємницi» (1) 
21.00 Т/с «Всi скарби свiту» (1) 
23.00 Подiї дня 

2+2
08.45 «Помста природи» 
10.30 Т/с «Мушкетери» 
12.40 Х/ф «Нокаут» 
14.35 «Вайпаут» 
16.25 «Top Gear» 
17.30, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
19.20 «Секретнi матерiали» 
20.20 Т/с «Скорпiон» 
21.15 Х/ф «Вiйна» 
00.20 Х/ф «Спорт 
майбутнього» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
10.10 Подорожнi 
11.00 Д/ф «Сiмдесятники. 
Микола Вiнграновський. 
Український Орфей» 
11.55 Уряд на зв`язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.50 Хочу бути 
16.15 Фольк-music 
17.20 Д/ф «Мрiналiнi 
Сарабхаї. Мистецтво танцю» 
19.55, 21.40 З перших вуст 
20.00 Д/ф «Фiлiп Петен» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.45 «Мiняю жiнку - 3» 
12.20, 21.00 Т/с «Свати - 6» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi - 4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -3» 
17.10 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.00 «Свiт навиворiт 6» 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «Дiм 
зразкового утримання» 
13.05 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.45 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
00.05 Т/с «Пiлот 
мiжнародних авiалiнiй» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.50 «Лесь Курбас. 
Дорога до слави» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Влада таланту» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Наодинцi з усiма» 
18.00 «Музей Соломiї 
Крушельницької» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Зона ризику» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
09.30, 17.00 Програма 
«Дикий свiт майбутнього» 
11.00, 16.10 Дитяча година 

11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Диявольський 
острiв» 
17.30 Програма «Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Бунтiвник» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.50 Т/с «Код 
Костянтина» 
11.00, 17.45 Т/с «Слiдчi» 
12.00 Стоп-10 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Т/с «Морська полiцiя. 
Новий Орлеан» 
14.25 Антизомбi 
15.25, 16.20, 22.25 Т/с 
«Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Т/с «Пес» 
23.20 Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 

СТБ
05.25, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.55 «Все буде смачно!» 
08.50, 18.30 «За живе!» 
10.00 «Зiркове життя. 
Розплата за гордiсть» 
11.00 «Битва екстрасенсiв» 
13.00 «Україна має 
талант!-5» 
19.55, 22.45 «Врятуйте 
нашу сiм’ю - 4» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00 Абзац! 
19.00 Половинки 
21.00 Х/ф «Мiс 
Конгенiальнiсть» 
23.10 Х/ф «Поцiлунок на 
удачу» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 12.40 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
13.25, 15.30 Т/с «Анжелiка» (1) 
16.10 Т/с «Жiночий лiкар 2» (1) 
18.00, 04.35 Т/с «Клан 
ювелiрiв. Таємницi» (1) 
21.00 Т/с «Всi скарби свiту» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «Десятка найкращих» 
10.25 Д/п «Вердикт iсторiї» 
11.25 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.20 Х/ф «Вiйна драконiв» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 20.20 Т/с «Скорпiон» 
16.55, 17.55 «Вiдеобiмба» 
21.15 Х/ф «Збиток» 
00.20 Х/ф «Втеча» 

ОГОЛОШЕННЯ
Відділ освіти Чортківської районної державної адміні-

страції оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності для проведення незалежної оцінки приміщень 
харчоблоків закладів освіти Чортківського району. 

Конкурс відбудеться 29 вересня 2015 р. об 11-й 
год. за адресою: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. 
С.Бандери, 20. 

Претендентам необхідно подати такі підтвердні доку-
менти: 

– заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
– копію установчого документа претендента;
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю-

ють у штатному складі і яких буде залучено до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

– письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу-

чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особис-
тими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів;

– копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида-
ного претенденту Фондом державного майна України;

– інформацію про претендента (документ, який містить 
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, ква-
ліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра-
цюють у його штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного 
майна тощо).

Документи приймаються до 28 вересня ц. р. за адресою: 
48500, м. Чортків, вул. С.Бандери, 20. Тел.: (03552) 2-16-93, 
2-14-08, 2-15-01; e-mail: osvita@cor.tr.ukrtel.net

Відділ культури, туризму, національностей та ре-
лігій Чортківської райдержадміністрації запрошує 
до співпраці підрядну організацію з будівництва 
для дозавершення ремонтних робіт у Чортківсько-
му краєзнавчому музеї.
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.55, 08.40 Ескулап 
07.35, 23.25 На слуху 
09.20, 18.55 Про головне 
10.15 Д/ф «Загубленi у 
винограднiй лозi» 
11.55 «Prime-time» з 
Мирославою Гонгадзе 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.30 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
15.40 Спогади 
16.40, 01.35 Вiра. Надiя. 
Любов 
17.40 Д/ф «Про Нью-Йорк 
iз любов’ю» 
19.40 Т/с «Бiлявка» 
20.30 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.45 «Мiняю жiнку - 3» 
12.20 Т/с «Свати - 6» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.45 «Не бреши менi - 4» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами -3» 
17.10 Т/с «Заборонене 
кохання» (1) 
20.15 «Шустер live» 
00.15 Х/ф «Чорне море» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.35 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Дiм 
зразкового утримання» 
13.05 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
14.20, 16.15 «Судовi справи» 
16.45 «Сiмейний суд» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
00.00 Х/ф «Малена» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «На долинi туман» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Лесь Курбас. 
Дорога до слави» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 Д/ф «Соломiя 
Крушельницька» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.45 «Лицарi небесної 
варти» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 01.00 Україна.
Перезавантаження 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Дикий свiт майбутнього» 
11.00, 16.10 Дитяча година 

11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Уроки водiння» 
17.30 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Воля» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 16.45 Т/с «Код 
Костянтина» 
11.05, 17.40 Т/с «Слiдчi» 
12.05, 13.20, 23.20 
Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 20.20 Антизомбi 
15.25, 16.20, 22.25 Т/с 
«Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с «Пес» 
01.05 Х/ф «Над законом» (2) 

СТБ
08.45 «Зiркове життя. 
Вiйна за спадщину 2» 
09.40 «Зiркове життя. 
Зацькованi батьками» 
10.25 Х/ф «П’ята група кровi» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30, 00.15 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
20.00, 22.45 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-8» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.25 Т/с «Друзi» 
11.10 Т/с «Щасливi разом» 
15.10 Як стати 
супермоделлю 
16.00, 19.00 Супермодель 
по-українськи 
18.00 Абзац! 
21.00 Половинки 
23.00 Суперiнтуїцiя 
00.30 Х/ф «Селеста i 
Джессi навiки» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «Анжелiка» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Таємницi» (1) 
21.00 Х/ф «Намисто» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi 
матерiали» 
09.25 Д/п «Десятка 
найкращих» 
10.25 Д/п «Вердикт iсторiї» 
11.25 Д/п «Пiдземнi мiста» 
12.20 Х/ф «100 градусiв 
нижче нуля» 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 17.55 «Вiдеобiмба» 
19.20 Т/с «Диверсант» 
23.40 Х/ф «Королiвство 
гладiаторiв» 
01.25 Х/ф «Вiдмороженi» 
03.05 Х/ф «Вiдьма» 

УТ-1
06.00, 07.00 Пiдсумки 
06.25 У просторi буття 
07.50 Вертикаль влади 
08.35 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.25 М/с «Друзi-янголи» 
09.40 Хочу бути 
10.30 Книга ua 
11.25 Д/ф «Про Нью-Йорк 
iз любов’ю» 
12.25 Д/ф «Дорогами 
Саксонiї» 
13.00 Свiтло 
13.40 Концертна програма 
«Пiсенний Спас» 
15.10 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
16.05 Чоловiчий клуб 
16.40 Т/с «Польськi свята» 
20.05 Д/ф «Поцiлунок 
Путiна» 
21.00 Новини 
21.40 На пам’ять 
22.15 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
08.55 «Свiтське життя» 
09.50, 19.30 ТСН
10.45 Х/ф «Мiй капiтан» 
15.00, 23.20 «Вгадай ящик» 
16.00 «Спецiальний 
випуск. Вечiрнiй квартал» 
16.45, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
00.20 Х/ф «Та, що 
породжує вогонь» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.40 Мультфiльм 
07.15 Х/ф «Десять негренят» 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «За сiмейними 
обставинами» 
12.00 «Любовь с первого 
взгляда» 
13.00 Т/с «I все-таки я 
кохаю...» 
17.00 «Щастя з пробiрки. 
Через 9 мiсяцiв» 
18.00, 20.30 Т/с «Братськi 
узи» (2) 
22.30 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина» 
00.20 Х/ф «Це все вона» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Лицарi небесної 
варти» 
13.40 «Cад. Город. 
Квiтник» 
14.00 Х/ф «Тiнi забутих 
предкiв» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi 
зустрiчi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.15 «Акценти тижня» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик 
таланту» 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 00.30 Х/ф «Дорога 
на Сiч» 

09.00 Час-Tайм 
09.30 Україна.
Перезавантаження 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма 
«Компромiс» 
12.30 Х/ф «Дитячий будинок» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Хлопчиська є хлопчиська» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
20.10 Пам’ятi Квiтки Цiсик 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
09.30 Секретний фронт 
10.30 Антизомбi 
11.30 Дiстало! 
12.30, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.40 Iнсайдер 
14.40 Т/с «Пес» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-2» 
22.40 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна» 
00.45 Х/ф «Спiвучасник» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.05, 23.55 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
11.25 «Нацiональне талант-
шоу «Танцюють всi!-8» 
15.15 «Зваженi та щасливi - 5» 
19.00 «Х-Фактор - 6» 
21.55 «Хата на тата» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.55 Дешево i сердито 
10.00 Ревiзор 
13.00 Страстi за ревiзором 
14.45 Хто зверху? - 4 
16.40 Т/с «Сашко Таня» 
17.40 М/ф «Сезон 
полювання» 
19.10 М/ф «Шрек» 
21.00 Х/ф «Геракл» 
22.55 Х/ф «Останнiй з 
могiкан» 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 07.15 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» (1) 
07.00, 15.00, 19.00, 02.45 
Подiї 
08.50, 01.30 Вiдверто з 
Машею Єфросiнiною 
10.00, 00.30 Зiрковий 
шлях. Субота 
11.00 Х/ф «Намисто» (1) 
13.00, 15.20 Т/с «Знайти 
чоловiка у великому мiстi» (1) 
17.30, 19.40 Т/с «Процес» (1) 
22.30 Х/ф «Вальс-бостон» (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.00 «Облом.UA» 
10.00 «Вайпаут» 
10.55 «Легенди 
кiкбоксингу» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 «Реал-Бодрiт» 
15.00 Т/с «Мушкетери» 
17.10 Х/ф «В iм’я короля-2» 
19.15 Футбол. 9 Тур. ЧУ. 
«Динамо» - «Говерла» 
21.30 Т/с «Диверсант» 
02.00 Х/ф «Кисневий 
голод» 

УТ-1
07.20 Шеф-кухар країни 
08.20 Свiт on line 
08.40 Тепло.Ua 
09.30 Хто в домi хазяїн? 
10.15 Школа Мерi Поппiнс 
10.40 Спогади 
11.15 Т/с «Польськi свята» 
14.50 Фольк-music 
15.55 Д/ф «Поцiлунок 
Путiна» 
17.05 Святослав Вакарчук. 
Iнтерв’ю на даху 
17.35 Театральнi сезони 
18.00 Т/с «Бiлявка» 
19.00 Гандбол. Лiга Чемпiонiв. 
«Байя-Маре» (Байя-
Маре, Румунiя) - «Мотор» 
(Запорiжжя, Україна) 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.20 Альтернативна 
музика 
23.00 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 

1+1
09.00 «Лото-забава» 
09.40 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт 6» 
12.10 «Iнспектор Фреймут» 
13.40 «Життя без обману» 
14.55 «Мiняю жiнку - 10» 
16.10 Х/ф «Службовий 
роман» (1) 
19.20 «10 хвилин з 
Прем’єр-мiнiстром» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Хочу замiж» (2) 
23.00 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний» 
11.00 Т/с «I все-таки я 
кохаю...» 
19.00 «Любовь с первого 
взгляда» 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.40 «10 хвилин з 
Прем’єр-мiнiстром» 
22.00 Т/с «Братськi узи» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi 
замальовки» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
13.45 «Акценти тижня» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.45 «Думки вголос» 
16.00 «Стародавнi 
культури» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.05 «Дивоцвiти» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Зелений БУМ» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.30 «Невигаданi iсторiї» 

TV-4
06.00 Х/ф «Дорога на Сiч» 
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Хлопчиська є хлопчиська» 

13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства.Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Крижана 
пам’ять» (2) 
23.45 Час-тайм 
00.35 Пам’ятi Квiтки Цiсик 

ICTV
08.10 Українцi Афiгеннi 
09.30 Зiрка YouTube 
10.45, 13.00 Дивитись усiм! 
11.45 Труба мiстера Сосиски 
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна» 
16.10 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-2» 
18.45 Факти тижня 
20.25 10 хвилин з Прем’єр-
мiнiстром України 
20.35 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-3» 
23.10 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-4» 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.00 «Караоке на Майданi» 
11.00 «МастерШеф - 5» 
16.00 «Х-Фактор - 6» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.00 «Мiстичнi iсторiї-7 з 
Павлом Костiциним» 
20.55 «Один за всiх» 
22.10 «Врятуйте нашу 
сiм’ю - 4» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.40 М/ф «Сезон 
полювання» 
11.10 Х/ф «Мiс 
Конгенiальнiсть» 
13.15 Х/ф «Мiс 
Конгенiальнiсть 2» 
15.25 Х/ф «Геракл» 
17.20 М/ф «Шрек» 
19.10 М/ф «Шрек 2» 
21.00 М/ф «Помпеї» (2) 
23.00 Х/ф «Спокуса» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
09.10 Т/с «Всi скарби свiту» (1) 
17.00 Х/ф «Вальс-бостон» (1) 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
19.40 10 хвилин iз прем’єр-
мiнiстром 
20.00 Х/ф «Мама виходить 
замiж» (1) 
22.00 Т/с «Знайти чоловiка 
у великому мiстi» (1) 

2+2
09.00 «Бушидо» 
10.00 «Богатирi» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 «Реал-Бодрiт» 
15.00 Х/ф «Вiрний пострiл» 
16.50 Футбол. 9 Тур. ЧУ. 
«Чорноморець» - «Ворскла» 
19.15 Футбол. 9 Тур. ЧУ. 
«Карпати» - «Волинь» 
21.30 «Профутбол» 
23.15 Х/ф «Королiвство 
гладiаторiв» 
01.00 Х/ф «100 градусiв 
нижче нуля» 
02.50 Х/ф «Чорна долина» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам іноді здаватиметься, 

що все неможливе можливо, 
а ви потрапили в чудовий 
світ своєї мрії. Тільки не за-
бувайте, що в інших людей 
теж є бажання і потреби. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ваші ідеї та плани знайдуть 

розуміння і підтримку. Більше 
упевненості в своїх силах! 
Можливий кар’єрний ріст. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Настав час для втілення 

в життя приємних мрій і мрі-
янь. Близькі, якщо ви тільки 
не відмовитеся, зможуть 
допомогти у вирішенні бага-
тьох ваших проблем. 

РАК (22.06-23.07)
Спирайтеся на старі зв’язки 

і старих, перевіреним часом 
друзів – саме вони стануть ва-
шим тилом на тривалий час. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Необхідні рішучі дії, а ви 

все ніяк не можете розібра-
тися в собі. Постарайтеся 
вже прийняти остаточне 
рішення. 

ДІВА (24.08-23.09)
Вам необхідно задумати-

ся про плани на найближче 
майбутнє. Ви виявите не-
бувалу активність у сфері 
професійної діяльності. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Оточуючі будуть прислуха-

тися до вашої думки, не упус-
тіть можливість вплинути на 
ситуацію, але не наговоріть 
зайвого. Використовуйте тіль-
ки перевірені методи, ново-
введення почекають. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Постарайтеся поводи-

тися уважно і коректно у 
відносинах з друзями, парт-

нерами і колегами. Не вплу-
туйтеся в суперечки. Не 
варто починати нову спра-
ву, не будучи впевненим, 
що для досягнення успіху 
зроблено все, що потрібно. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Можливі конфлікти на робо-

ті, тому краще менше спілкува-
тися з колегами і попадатися 
на очі начальству. До вихідних 
з’явиться більше вільного часу, 

а справ і спілкування стане на-
багато менше.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ймовірні прекрасні ре-

зультати в різних галузях 
вашого життя. Але не варто 
проявляти зайву активність 
та ініціативу у діловій сфері, 
добре все продумати. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Не відкладайте важ-

ливі справи на потім. 

Можливе просування по 
службі, за умови, що ви 
виявите мудрість і ди-
пломатичність. 

РИБИ (20.02-20.03)
Головне завдання і ціль 

– знайти взаєморозуміння з 
оточуючими людьми. Пере-
буваючи в стані конфлікту, 
ви навряд чи зможете зро-
бити хоч щось корисне для 
себе. 

20.00 Україна.
Перезавантаження 
21.30 Програма 
«Компромiс» 
22.35 Х/ф «Врятована» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 16.45 Т/с «Код 
Костянтина» 
11.05, 17.45 Т/с «Слiдчi» 
12.05, 13.20, 23.20 
Т/с «Морська полiцiя. 
Спецвiддiл» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25 Антизомбi 
15.25, 16.20, 22.25 Т/с 
«Вiддiл 44» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Пес» 
01.05 Х/ф «Збитися з 
дороги» (2) 

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.20, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.15 «Все буде смачно!» 
09.10, 18.30 «За живе!» 
10.20 «Зiркове життя. 
Сльози клоуна» 
11.15 «Битва екстрасенсiв» 
12.50 «Україна має талант!-5» 
19.55, 22.45 «Зваженi та 
щасливi - 5» 
00.15 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.17 Т/с «Друзi» 
11.05 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
18.00, 01.55 Абзац! 
19.00 Суперiнтуїцiя 
20.30 Х/ф «Будинок з 
приколами» 
22.10 Х/ф «Полiцейська 
академiя 7» (2) 
00.00 Х/ф «Поцiлунок на 
удачу» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Жiночий 
лiкар 2» (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
10.15, 19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
12.40 Реальна мiстика 
13.25, 15.30 Т/с «Анжелiка» (1) 
18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 
Таємницi» (1) 
21.00 Т/с «Всi скарби свiту» (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 
злочину Маямi» (2) 

2+2
07.35, 17.30 «Облом.UA» 
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 19.30 «Люстратор 7.62» 
09.10 «Секретнi матерiали» 
09.25 Д/п «Десятка 
найкращих» 
10.25 Д/п «Вердикт 
iсторiї» 
11.25 Д/п 
«Пiдземнi мiста» 
12.20 Х/ф «Острiв 
скарбiв». Друга частина 
14.10 Т/с «Мисливцi за 
старовиною» 
16.00, 17.55 «Вiдеобiмба» 
20.30 «Право на владу» 
22.30 Д/п «Страшне 
завтра» 
00.20 Х/ф «Вiдмороженi» 
02.20 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди» 
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Реалії10
Болить! Акція

У зв’язку з постійним збільшенням кількості 
автомобілів у всьому світі екологічна ситуація 
на планеті істотно погіршилася. Це спекотне літо 
переконало нас у тому, що зміни клімату відбува-
ються не лише у формі танення арктичних льодів. 
Вони вже у нашому місті! Людство страждає від 
численних хвороб цивілізації, одна з причин яких 
– дефіцит активного руху, гіподинамія. Міста все 
більше перетворюються на суцільні транспорт-
ні коридори, мешкати у яких стає дедалі важче. 
Споживання викопного пального зростає, а деякі 
країни зіткнулися з тим, що залежність від зовніш-
ніх поставок енергоносіїв прямо обмежує їхній 
державний суверенітет. І Україна – серед них. 

Саме тому був вигаданий Всесвітній день без 
автомобіля. Його відзначають щорічно 22 верес-
ня.

Засилля автотранспорту характерне не тільки 
для мегаполісів, а й для маленьких міст. І Чортків 
не виняток. Поступово автомобілі стають глобаль-
ною проблемою всього людства. В результаті те, 
що повинно допомагати жити, при надмірному ви-
користанні може заважати жити активно, здорово, 
не наносячи шкоди іншим та Природі. 

Цей день закликає людину замислитися над 
цією статистикою і припинити використовувати 
досягнення автомобільної індустрії без обме-
жень. На сьогоднішній день в світі кожну хвилину 
виробляють по одному автомобілю. 

Це свято почали відзначати французи в 1998 
році. До 2001 року до цього руху приєдналися жи-
телі 35 країн, які у такий день відмовляються від 
цього транспортного засобу на користь велосипе-
дів або пішої ходьби. І от нарешті Всесвітній день 
без автомобіля докотив і до нашого Чорткова.

Рік у рік ми бачимо, що велосипед стає все 
більш популярним засобом пересування містом, 
у подорожах, на відпочинку – і не лише серед 
молоді. З іншого боку – існує багато невирішених 
проблем, що не дозволяють наразі зробити ви-
користання велосипеда безпечним та зручним: 
наразі немає жодної велодоріжки, кількість пар-
кувань для велосипеда мізерна, сервісне обслу-
говування у зародковому стані…

До участі у відзначенні запрошуються всі ті, хто 
прагне перетворити наш Чортків у місто зручне 
для життя і дружнє для природного довкілля:

– студенти та учні шкіл разом із вчителями та 
батьками;

– пішоходи та пасажири громадського тран-
спорту;

– велосипедисти й люди, які використовують 
велосипед не тільки заради розваги;

– водії автомобілів, котрі відчувають негатив-
ні наслідки від зловживання своїм транспортним 
засобом і котрим не байдуже, яке довкілля вони 
залишать своїм дітям та онукам;

– депутати місцевих рад та ті, хто має намір 
взяти участь в наступних виборах органів само-
врядування.

У програмі заходу: велопарад вулицями міста, 
вільне спілкування, перегляд документального 
кінофільму у кінозалі під відкритим небом на те-
риторії замку Гольських. 

Збір учасників – 20 вересня (неділя) о 15-й год. 
30 хв. на площі Героїв Євромайдану.

Ініціатори свята: спільнота «ВелоЧортків», ве-
локлуб «Каденс» та ЕГО «Зелений Світ».

Олександр СТЕПАНЕНКО

Ось, до прикладу, колишня Чортківська кон-
дитерська фабрика. 

Довідка
Сягнемо глибин історії започаткування ви-

робництва солодощів на Чортківщині. Воно 
зародилося ще в ХVII столітті. У 1665 році 
медовари, цукерники, об’єднавшись, утворили 
свій цех із виготовлення солодощів; пізніше, у 
1819 р., було товариство цукерників, яке у 1918 
перетворилося в медоварню. Та, слід сказати, 
ще до цього перше кондитерське підприємство 
засноване у 1827 р. (його власником був купець 
Товарніцький). Воно виробляло шоколад, пови-
дло та мармелад, а 1842-го відкрилося друге 
(власник – Гієронім Садовський). До І світової ві-
йни були цукорні Янківської, Штайгера, Лясков-
ського, де крім повидла виробляли мармелад і 
цукерки-квадратики, так звані, «штольверки», 
що нагадували сучасний ірис, а також – «бом-
бони» (схожі до колишніх «подушечок», лише 
більші за розміром). Уже пізніше – у 20-30 рр. 
минулого століття – вироблялися мармелад, 
тістечка, морозиво, а згодом – і м’ятні цукерки. 

Колишня чортківська кондитерська фабрика 
почала діяти з 1944 р. як державне підприєм-
ство. В той час там працювало 18 робітників; 
вироблялося 80-86 тонн продукції: карамелі 5-6 
найменувань і пластикового мармеладу. У всіх 
операціях – вироблення пари, варіння сиропу й 
маси, упакування та здача готової продукції на 
склад – використовувалася ручна праця, а голо-
вними транспортними засобами були підводи. 

У 60-80 рр. фабрика перетворилася в пре-
красне сучасне (на той час) промислове підпри-
ємство, яке випускало за рік близько 7,5 тис. 
тонн солодких виробів 100 найменувань цуке-
рок. Про продукцію Чортківської кондитерської 
фабри йшла добра слава навіть за кордоном. 

На жаль, в останні десятиріччя фабрика пе-
рестала повністю працювати. 

Спонукав нас (кореспондентів районки) на-
правитися першочергово саме туди телефон-
ний дзвінок від чортківчанина (котрий, на жаль, 
не назвав свого прізвища). Незнайомець спові-
стив, що на території колишньої кондитерської 
працює екскаватор, зносячи тамтешні споруди. 
Й справді, побіля фабрики (хоча від неї залиши-
лася лише назва) виднілися клуби пилюки, що 
розносилася довкіллям. Відомо, що приміщен-
ня та територія колишньої кондитерської фа-
брики – приватна власність, якою володіє при-
ватний підприємець з м. Тернополя (на жаль, із 
самим власником нам так і не вдалося поспілку-
ватися). І хоч огорожі ніякої немає, та все ж – це 
вже не наше. 

В мережі Інтернету віднайшли оголошення за 
3 червня 2011 року: продаж Чортківської конди-
терської фабрики. І далі: Чортків один із найпри-
вабливіших для бізнесу та другий по величині 
районний центр області. Продаються корпуси 
колишньої кондитерської фабрики. Адмінкор-
пус: двоповерхова будівля з півпідвальним при-
міщенням (загальна площа – 754,5кв. м). Мож-
ливий продаж частинами: півпідвал – 234 кв. м 
(65 дол. США/кв. м); 1-й пов. –  актовий зал – 265 
кв. м; 2-й пов. 264 кв. м (200 дол. США/кв. м). 
Виробничий корпус (кондитерський цех). Двопо-
верхова будівля з півпідвальним приміщенням. 
Загальна площа – 3000 кв. м (70 дол. США/кв. 
м). Інженерно-технічні комунікації збережені в 
повному обсязі.

Отож, споглядаючи за роботою екскаватора, 

ми поцікавилися подальшою долею цього всьо-
го. Можливо, є якась перспектива відновлення 
солодкої галузі промисловості Чортківщини… 

На об’єкті нас зустрів начальник служби 
охорони, котрий пояснив, що в його обов’язки 
входить окрім охорони території ще й нагляд 
за внутрішніми роботами. На часі проходить 
демонтування будівель колишнього складу го-
тової продукції, оскільки вони вже були надто 
поруйновані, ремонту не підлягають та й вза-
галі не придатні для будь-якої подальшої екс-
плуатації. Що буде далі, які плани щодо споруди 
колишньої фабрики, нашому співрозмовнику 
невідомо. Щоправда, відразу зауважив: «Коли 
купували дане підприємство, точніше сказати, 
те, що від нього залишилося, то гадали: зго-
диться під гуртожиток, та, на жаль… Віднов-
лювати – нереально. Споруда, як кажуть, ще 
австрійська, а дещо збудовано вже, так би мо-
вити, при Союзі. Все в аварійному стані, легше й 
дешевше збудувати нове». Відтак дозволив нам 
оглянути власне приміщення цехів колишньої 
кондитерської. 

Направду сказати, у приміщеннях, які вишкі-
рилися потрощеними вікнами та посірілими від 
часу, полупленими стінами, – повний безлад і 
страшний сморід: пристанище для «бомжів», 
алкоголіків (бо по кутках – старий одяг, протухлі 
матраци і ковдри) та наркоманів (повсюди ва-
лялися, за словами нашого «гіда», використані 
шприци, голки, навіть рештки-сліди плану – різ-
новид наркотичної речовини). А ще, як фантоми 
минулого, – купа розлитого засохлого «древ-
нього» шоколаду, підлога встелена етикетками 
«Карамель коньячна»… Склалося враження, 
що з кондитерської фабрики колишні господа-
рі виїжджали, вивозили знаряддя праці в такий 
поспіх, що після них і «трин-трава нехай не рос-
те». На жаль, оскільки ми знаходилися на при-
ватній території, то й сфотографувати нам це 
все жахіття не дозволили. 

Даруйте, та повірте на слові. Не вірилося, що 
обходили цехи колись потужного підприємства, 
де не так уже й давно вирувало виробництво 
смаколиків, солодкою рікою хлюпав високоякіс-
ний шоколад і вершилася магія цукеркова. 

«Матеріали з демонтажу (цегла, металеві пе-
регородки, панелі), які ще придатні для певних 
конструкцій, – продовжував начальник служби, 
– застосовуватимуться в будівництві зерносхо-
вищ. Оскільки фірма-власник – «Поділля-АГРО 
ПАП» на Теребовлянщині займається сільським 
господарством». 

Як бачимо, Чортківська кондитерська фабри-
ка канула в минуле, все сплило з роками й назад 
дороги немає. 

P. S. Вікіпедія. Чортківщина. Розділ «Економі-
ка»: провідні галузі господарства: сільське госпо-
дарство, (Ягільницький ферментаційний завод), 
харчова (смт Заводське: цукровий завод, сирза-
вод, Пробіжнянський завод крохмалопродуктів), 
парфумерна СП «Глобал-Косметик» у Ягільниці. 
Всі підприємства Чорткова зруйновані (кондитер-
ська, швейна фабрики, м’ясокомбінат, горілчаний 
завод, сільгоспкомунгосп, сільгосптехніка, сіль-
госпхімія та інші підприємства). До 1991 року в м. 
Чорткові було 26 підприємств.  

Тетяна ЛЯКУШ 
(Довідку підготував директор міського 

краєзнавчого музею Яромир Чорпіта)
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Занедбаність – причина руйнування

Неодноразово чуємо нарікання від чортківчан: місто вже третій рік має статус 
обласного значення, проте зрушень на краще й не видно, навпаки – розвиток 

інфраструктури не те, що тупцює на місці, а задкує, тягнучи за собою безлад. Вже 
кілька років поспіль ведеться мова про відновлення роботи занепалих підприємств 
у нашому районі, та й безпосередньо у Чорткові, де є кілька таких, колись потужних 

фабрик, заводів, комбінатів. На жаль, всі вони зараз потрощені не лише часом, а й 
«працьовитими руками» наших містян (як-то кажуть, все згодиться у власному 

господарстві, дарма, що воно державне…).

Пересядь зі мною на ровер!
Під таким гаслом 20 вересня у Чорткові відбудуться громадські заходи, 

приурочені Всесвітньому дню без автомобілів.

Контрольні заходи будуть проведені у 
восьми бюджетних установах району, в ході 
яких перевірятимуться питання виконання 
бюджету, використання бюджетних коштів та 
комунального майна. 

З метою якісного проведення ревізії, яка 
дозволить виявити проблемні питання жит-
тєдіяльності району й визначити механізми 
їх вирішення, просимо усіх небайдужих гро-
мадян про наявні факти неправомірних дій 

при використанні бюджетних коштів та ко-
мунального майна, прояви корупційних дій 
або службового недбальства інформувати 
Держфінінспекцію в області на електронну 
адресу:  kru@columbus.te.ua або на «теле-
фон довіри»  за номером (0352) 52-54-05.

Дякуємо за співпрацю!
 

Прес-служба Держфінінспекції
в Тернопільській області

Відповідно до Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу», По-
станови Кабінету Міністрів за № 352 від 21 
березня 2002 р. «Про затвердження Поло-
ження про підготовку і проведення призо-
ву громадян України на строкову військову 
службу та прийняття призовників на вій-
ськову службу за контрактом», Указу Пре-
зидента України «Про строки проведення 
чергових призовів, чергові призови грома-
дян України на строкову військову службу 
та звільнення в запас військовослужбов-
ців у 2015 році» від 17 лютого 2015 р. за № 
88/2015 зі змінами»

НАКАЗУЮ:
1. Всім громадянам 1997 року народжен-

ня Чортківського району, яким у період 
чергового призову виповнилося 18 років, 
а також громадянам, котрі народилися у 
1988-1997 рр., у яких закінчилася відстроч-
ка від призову, або не призваним раніше 
на строкову військову службу за різних об-
ставин, прибути на призовну дільницю;

2. Громадян, які підлягають призову на 
строкову військову службу, зобов’язую 
прибути на призовну дільницю за адре-
сою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40 у вста-
новлений час з документами, що зазначе-
ні в повістках. Громадян, які не отримали 
особистих повісток для призову на стро-
кову військову службу, зобов’язую прибути 

до об’єднаного міського військового комі-
саріату не пізніше 30 листопада, маючи з 
собою документи, що посвідчують особу.

Усіх осіб призовного віку, які підляга-
ють призову на строкову військову служ-
бу і тимчасово перебувають на території 
міста Чорткова та Чортківського району, 
зобов’язую негайно повернутися до міс-
ця постійного проживання та з’явитися у 
Чортківський об’єднаний міський військо-
вий комісаріат для проходження призовної 
комісії.

3. На підставі Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу» 
керівників підприємств, установ, органі-
зацій, у тому числі навчальних закладів, 
незалежно від їх підпорядкування і фор-
ми власності, зобов’язую відкликати при-
зовників з відряджень для забезпечення 
своєчасного прибуття їх на призовну діль-
ницю.

4. Списки громадяни, які ухиляються від 
призову і не з’являються за повісткою до 
військового комісаріату, подати у РВ УМВСУ 
для подальшого розшуку.

5. Контроль за виконанням наказу зали-
шаю за собою.

Равіль ГАФАРОВ, 
т. в. о. військового комісара 

Чортківського об’єднаного міського 
військового комісаріату, підполковник

Про призов на строкову військову службу 
до Збройних сил України громадян 

м. Чорткова та Чортківського району 
у жовтні-листопаді 2015 року

Держфінінспекція інформує

Розпочинається ревізія бюджетів
Відповідно до плану контрольно-ревізійної роботи фахівці Держфінінспекції 

в Тернопільській області з 15 вересня розпочинають ревізію бюджетів 
на території Чортківського району.

Витяг з наказу військкомісара
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ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

Конкурс

Тел.: 52-1-89; 52-1-66, 096-790-63-82

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

12 лютого поточного року Верховною Радою 
України прийнято Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», 
яким серед іншого передбачено можливість по-
кладання повноважень державних реєстраторів 
юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та ре-
чових прав на нерухоме майно на посадових осіб 
органів місцевого самоврядування, адміністра-
торів центрів надання адміністративних послуг, 
нотаріусів.

Зазначеним Законом України ч. 8 ст. 12 Закону 
України «Про адміністративні послуги» викладено 
в такій редакції: «Суб’єктам надання адміністра-
тивних послуг (управління юстиції) забороняєть-
ся приймати заяви, видавати суб’єктам звернень 
оформлені результати надання адміністративних 
послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні 
адміністративних послуг), якщо такі послуги на-
даються через центри надання адміністративних 
послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний 
державний портал адміністративних послуг». 
Дана норма набирає чинності через шість місяців 
з дня опублікування Закону (4 жовтня 2015 р.).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 16 травня 2014 р. за  № 523-р «Деякі питан-
ня надання адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання адміні-
стративних послуг» затверджено перелік адміні-
стративних послуг органів виконавчої влади, які 
надаються через центр надання адміністратив-
них послуг, а саме:

У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧ-
НИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

1. Державна реєстрація юридичної особи або 
фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців.

3. Державна реєстрація змін до установчих до-
кументів юридичної особи.

4. Включення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ві-
домостей про створення відокремленого підроз-
ділу юридичної особи або про його закриття

5. Державна реєстрація змін до відомостей про 
фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдино-
му державному реєстрі юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців.

6. Державна реєстрація припинення юридичної 
особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднан-
ня, поділу або перетворення.

7. Державна реєстрація припинення підприєм-
ницької діяльності фізичною особою-підприєм-
цем за її рішенням.

У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ 
ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

8. Державна реєстрація права власності на не-
рухоме майно, інших речових прав на нерухоме 
майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухо-
мого майна)

9. Видача витягу, інформаційної довідки та ви-
писки з Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно.

Врегульовано питання і оформлення докумен-
тів у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно адміністраторами центрів на-
дання адміністративних послуг. Так, на відповід-
ному документі, що виготовляється адміністра-
тором, проставляється напис «Згідно з даними 
Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно». Напис скріплюється підписом особи, яка 
виготовила документ, із зазначенням її посади, 
прізвища та ініціалів і засвідчується її печаткою.

Надано можливість адміністраторам центрів 
надання адміністративних послуг оформлювати 
свідоцтва про право власності на нерухоме май-
но на спеціальних бланках свідоцтв про право 
власності, зразок та опис яких затверджено на-
казом Міністерства юстиції України.

У зв’язку з вищевикладеним, а також тим, що 
прийняття і видача документів у сфері державної 
реєстрації здійснюється за допомогою відповід-
них реєстрів, Головне територіальне управління 
юстиції у Тернопільській області звернулося до 
керівників центрів надання адміністративних по-
слуг з пропозицією отримати доступ до програм-
ного забезпечення останніх та замовити спеці-
альні бланки.

Звертаємо увагу громадян, що у разі виник-
нення необхідності отримати адміністративну 
послугу у сфері державної реєстрації перевірте, 
чи ця послуга надається органом державної ре-
єстрації безпосередньо,. чи через центр надання 
адміністративних послуг, що створений у вашому 
районі/місті.

(За матеріалами Головного територіального 
управління юстиції у Тернопільській області).

Ірина ЖИГУНОВА, 
начальник Чортківського міськрайонного

управління юстиції у Тернопільській області

Про нове у реєстрації прав 
на нерухомість та бізнес

З 4 жовтня ц. р. управління юстиції не матимуть повноважень 
приймати документи щодо реєстрації прав на нерухомість та бізнес.

макулатуру – від 1,20 грн./кг, скло (склобій) 
– від 0,25 грн./кг, поліетиленову плівку – від 
5,00 грн./кг, піддони, європіддони – від 12 грн./
шт. за адресою: м. Чортків, вул. Залізнична, 35 
(територія ливарного заводу). Заберемо власним 
транспортом. Тел. 096-163-60-07.

Вважати недійсними:

Право

Чистимо колодязі 
механізованим 

способом на відмінно!
Тел.: 067-339-65-04, 050-87-36-330, 

097-684-59-47

будинок по вул. Ягільницькій. Загальна площа – 
344 кв. м. Земельна ділянка – 8 сотих.

Тел.: 067-324-29-03, 097-054-83-04. 

хата (чвурак) в центрі с. Заболотівка, поруч 
школа, магазин, тиха вулиця, підведений газ (кон-
вектор) до хати та літньої кухні. На подвір`ї є літня 
кухня з великими прибудовами, криниця. Біля хати 
20 сотих городу. Ціна договірна 

Тел.: 066-948-75-48, 068-390-04-73. 

будинок приватизований газифікований у с. 
Нагірянка (біля центральної траси, в районі заліз-
ничної станції). Загальна площа – 98 кв. м, 4 кім-
нати, кухня, коридор, веранда, літня кухня 20 кв. м, 
господарські будівлі. Біля будинку –  город 6 сотих, 
багато фруктових дерев, ягідних кущів. Придатне 
місце під дачу. Ціна доступна.

Тел.: 068-060-13-29, 063-507-54-05. 

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу нової 
школи. Є газ, світло, вода, сарай; 2 гаражі для бусів; 
18 сотих землі. Недорого. Земельна ділянка – 28 
сотих у с. Горішня Вигнанка. 

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32. 

недорого велика 3-кімнатна квартира в Чорт-
кові, в новобудові, яка знаходиться в районі Кадуба 
біля АЗС «УкрНафта». Підведено всі необхідні ко-
мунікації (вода, газ, світло). Загальна площа квар-
тири – 95 кв. м, житлова площа – 60 кв. м, площа 
кухні – 13,5 кв. м. Також є можливість збільшення 
площі квартири приблизно на 50 кв. м (детальніша 
інформація за телефоном або при зустрічі). Є під-
вал площею 5 кв. м. Тел. 097-611-62-03.

ЧОРТКІВСЬКИЙ ТЕПЛОРАЙОН «ТЕРНО-
ПІЛЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» просить при-
пинити ремонтні роботи на внутрішньобу-
динкових мережах із 1 жовтня ц. р. у зв’язку з 
проведенням набору води і випробуванням 

їх на щільність. Подача тепла буде проводи-
тися після письмового звернення власника 
житла чи адміністративного приміщення й 
оформлення акта готовності об’єкта до при-
йому теплоносія.

дошки сухі дубові (70, 50, 45, 40). Ціна до-
говірна.

Тел. 096-460-18-72.

державний акт на право власності на земельну ді-
лянку, серії ЯЕ за № 120289, виданий 10 липня 2008 
р. управлінням земельних ресурсів у Чортківському 
районі на ім`я: ЧАЙКОВСЬКА Степанія Григорівна. 

державний акт на право власності на земельну ді-
лянку, серії ЯЕ за № 120290, виданий 10 липня 2008 
р. управлінням земельних ресурсів у Чортківському 
районі на ім`я: ЧАЙКОВСЬКИЙ Євген Антонович.

свідоцтво про право власності на житло за № 288, 
видане 23 березня 1994 р. Чортківським міжрайон-
ним бюро технічної інвентаризації на ім`я: ЗВОЛЬ-
СЬКИЙ Григорій Бартонович.

Подяка
Висловлюю велику подяку усім працівникам 

терапевтичного відділення № 2 ЦКРЛ смт За-
водське, особисто завідуючому Богдану Йо-
сиповичу Максимишину, медичним сестрам та 
молодшому медичному персоналу.

А також висловлюю щиру вдячність лікую-
чому лікарю Роману Євгеновичу Мальонку. 
Спасибі Вам за нелегку працю, професіона-
лізм та душевні якості. Для мене особисто і 

моєї родини Ваша допомога як лікаря неоці-
ненна. Ви дали мені надію та впевненість на 
одужання. З чуйністю та увагою Ви підійшли 
до моєї проблеми, допомогли встати на ноги 
і повернутися до активного життя. Я щиро 
вдячна Вам, Романе Євгеновичу, за сумлінну 
працю та ефективну роботу щодо оздоров-
лення людей.

З повагою – Світлана Павлівна ПАЦ.

Управління Державної казначейської служ-
би України у Чортківському районі Тернопіль-
ської області оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади спеціаліста інформаційних 
технологій та захисту інформації.

Основні вимоги до претендентів: громадян-
ство України, володіння державною мовою, 
вища освіта, стаж роботи у державній служ-

бі не менше 3-х років, знання персонального 
комп’ютера.

Документи приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів із часу публікації оголошення 
про проведення конкурсу за адресою: м. Чорт-
ків, вул. С.Бандери, 20. Телефон для довідок: 
2-39-79.

Пом`янімо
Рік минає, як тебе з нами вже немає 

поруч – 
ТОЛУБ`ЯКА Семена Ананійовича

(26.10.1935 – 21.09.2014 рр.).
Ти пішов від нас 
              у другий світ
В ту пору, коли була 
      золота осінь,
В садку розливалися 
пахощі стиглих яблук,
Звисали грона 
стиглого винограду,
А китиці червоної 
калини усміхалися 
                 до тебе,
Ніби зустрічаючи 

                                                           тебе,
Бо ти їх садив, доглядав і милувався ними.
Ти вже їх ніколи не спробуєш і не скуштуєш,
А в скарб любові до нас залишив пам`ять нам.
Ми дякуєм тобі за твою працю,
Ми дякуєм Богу, що ти жив з нами,
Живеш і житимеш вічно в наших серцях, 

поки ми  живемо на цьому світі.
Хто знав, згадайте,

Хто пам`ятає, 
помоліться з нами щирою молитвою.
Сумуючі – дружина, діти, онуки, зять, 

невістка і вся родина 
с. Білобожниця.

ОГОЛОШЕННЯ 
про здачу в оренду приміщення

Чортківський комунальний районний центр 
первинної медичної (медико-санітарної) до-
помоги оголошує конкурс на здачу в оренду 
приміщення. Об’єкт оренди: приміщення під 
котельню площею 102,4 кв. м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою 
майна: 103 тис. 400 грн. 

Адреса об’єкта: Тернопільська обл., Чорт-
ківський р-н, с. Пробіжна, вул. Церковна.

Мета використання об’єкта оренди: розмі-
щення котельні.

Стартовий розмір місячної орендної плати: 
1282 грн. 16 коп.

Умови конкурсу: переможець конкурсу 
зобов’язаний компенсувати витрати на здій-
снення незалежної оцінки об’єкта та витрати, 
пов’язані із публікацією повідомлень в район-
ній газеті «Голос народу».

Учасникам конкурсу необхідно подати такі 
документи:

– заява про участь у конкурсі;
– копії установчих документів, належним 

чином завірені;
– витяг з єдиного державного реєстру юри-

дичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– копію довідки органу статистики про вклю-

чення до ЄДРПОУ;
– проект договору оренди;
– зобов’язання щодо виконання умов кон-

курсу.
Термін, на який буде укладатись договір 

оренди: 2 роки 11 місяців;
Дата і місце проведення конкурсу: 6 жовтня 

2015 р. о 15-й год., м. Чортків, вул. Д.Пігута, 29, 
каб. № 10.

Кінцевий термін прийняття заявок: 5 жов-
тня 2015 р. до 13-ї год. Комісія знаходиться за 
адресою: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. 
Д.Пігута, буд. 29. Тел. (03552) 2-15-16; e-mail: 
chortkiv_cpmsd@ukr.net. 

Довідки: за телефоном 2-15-16.

Подяка
Цими днями ми навіки попрощалися з нашою 

найріднішою людиною на цій землі – дружиною, 
мамою, бабусею Родинюк Ганною Михайлівною. 
Вона довго боролася з невиліковною недугою, 
ми усіма силами допомагали їй у цьому. Та не-
поправне таки сталося. І тепер все, що нам за-
лишилося, це пам’ятати світлий образ і просити 
у Отця Небесного для неї життя у вічності.

Надзвичайно тяжко переживати таке велике 
горе поодинці. Та чуйні, милосердні, доброзич-
ливі люди – рідні, сусіди, друзі, близькі, зна-
йомі – підтримали нас у важкі хвилини життя. 
Дякуємо за допомогу приватному підприємцю 
Петру Анатолійовичу Бровку та усім працівни-
кам магазину «Будівельник», колективу шкір-
вендиспансеру та особисто головному лікарю 
Тетяні Богданівні Кузь. За підтримку словом та 
молитвами вдячні священикам Михаїлу та Ан-
дрію Левковичам. Щира подяка цим добродіям і 
прохання, щоби Всемилостивий Господь та Ма-
тінка Божа винагородили чуйних до нашого горя 
людей здоров`ям, довголіттям та усіма Своїми 
Ласками.

Опечалені – чоловік і діти.

Пом`янімо
20 вересня минає 40 днів відтоді, 

коли покинула земне життя 
НАЙЧУК Оленка.

Родину Най-
чуків, врівень як і 
родину співробіт-
ників ОДПІ ГУ ДФС 
у Тернопільській 
області, спіткало 
велике, невимов-
не горе. Бо й для 
тієї, і тієї родини 
покійна була наді-
єю, опорою та спо-
діванням. Вдячні 
Господові, що не залишилися з бідою 
наодинці. Пережити розпач і біль втрати 
допомогла підтримка небайдужих людей. 
Щиро вдячні всім меценатам – добрим 
людям, організаціям, установам, духо-
венству та парафіянам катедрального 
собору Верховних Апостолів Петра і Пав-
ла в Чорткові, рідним, знайомим, сусідам 
за сприяння й співчуття, за матеріальні 
кошти, перераховані на лікування нашої 
доньки та співробітниці. Просимо всіх, хто 
знав нашу Оленку, згадати молитвою за 
упокій її душі.

Опечалена родина, колектив 
Чортківської ОДПІ ГУ ДФС 

у Тернопільській області

Засилаємо жмуток найщиріших спів-
чуттів нашій колезі по роботі – колиш-
ньому комп`ютерному дизайнеру «Голосу 
народу» Наталії Миколаївні Підперигорі 
через найболючішу, найпекучішу, найне-

поправнішу втрату – смерть її матері РОДИ-
НЮК Ганни Михайлівни і поділяємо горе 
з усією родиною.

Мир і спокій душі покійної, котра, віримо, 
неодмінно замешкає в Царстві Небесному.

«Голосонародівці».

інше
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Оголошення

Вітаємо з 60-річчям
Дарію Петрівну СУЛИМУ.

Дорога, люба наша 
  мамочко, бабусю,
В променях сонця 
 в Твоєму віконці
Бажаємо 
   здійснення мрій.
Здоров`я, довгого віку 
   і щастя без ліку,
І радості в кожному 
                      з днів,
Щоб день Твій 

прийдешній був з Богом прожитий
І людям приносив добро.
Щоб все, що погане, Тебе оминало,
В житті залишивши добро!

З любов̀ ю, ніжністю 
і повагою – сини Віталій 
та Володимир, невістка 

Олександра та внучка 
Даринка; Оленка та Коля.

В цей осінній сонячний день 
з духмяними пахощами соковитих плодів, 

стиглими гронами калини загостив 
чудовий ювілейний День народження до 

Наталії Петрівни БОГУШ.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо 
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток 
Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт, 
Хай життєвий досвід творить 
                      з буднів свята, 
Господь дарує 

 довгих-довгих літ!
Колектив 

Чортківського ОК МБТІ.

Щиро вітаємо 
Галину Йосипівну БАНЬКІВСЬКУ

із золотим ювілеєм.
В цей день Вас щиро привітають 
                         колеги, друзі і рідня,
Здоров`я, щастя побажають,
І море радощів щодня.
З повагою – народний аматорський 

колектив лемківської пісні 
«Горлиця» клубу 

с. Пастуше.

21 вересня святкуватиме своє 90-річчя
Павло Степанович ФАНДЗИГА

зі с. Звиняч.
Не зогледілись – 
    виросли вже діти, 
«Дідусю!» – внуки 
    Вам услід кричать. 
Чого ще треба? 
        Жити і радіти, 
Гостей у хаті дорогих 
      стрічать.
Простіть, як ми 
робили щось погане, 
Хай доля щастя Вам 
                  у дім несе.
Здорові будьте, дужі та багаті,
Радійте, що у Вас усі ми є.
Живіть ще довго Ви у рідній хаті,
Хай Бог найкраще Вам в житті дає. 
Хай ладиться скрізь – у роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас. 
Все світле і гарне, що треба людині, 
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою, 
Хай горе обходить завжди стороною.

Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці хай завжди 
          живе доброта.

З найкращими 
побажаннями – діти, онуки, правнуки.

Шановні інвестори будівництва 
критого ринку за адресою О.Гончара 

(м. Чортків)!
Повідомляємо вас про те, що 20 вересня 

2015 року о 14-й год. за адресою: м. Чортків, 
вул. Шевченка, 21, у залі засідань Чортків-
ської міської ради відбудуться загальні збори 
інвесторів будівництва критого ринку за адре-
сою: м. Чортків, вул. О.Гончара.

Порядок денний:
1. Завершення будівництва критого ринку.
2. Узгодження порядку передачі у власність 

торговельних місць.
3. Погодження розташування торговельних 

місць.
4. Різне.
При собі мати: документи, що посвідчу-

ють особу, для представників інвесторів 
– документи, що підтверджують їх повнова-
ження, договір про дольове інвестування з 
В.Й.Марком чи ТзОВ «Ковчег-БМ».

Реєстрація учасників зборів з 13-ї до 14-ї 
год. за місцем їх проведення.

Організатори: ТзОВ «Ковчег-БМ»

На жаль, нестабільно виступають чортків-
чани у другому колі чемпіонату області з фут-
болу – перемоги чергуються з прикрими по-
разками. Домашня невдача в черговому 16-му 
турі, вже третя в сезоні (з них дві – у кубковому 
півфіналі) від бережанців, ще більше віддали-
ла нас від третього місця (9 очок). Тож тепер, 
як то кажуть, хоча б синиця в руках – потрібно 
боротися у кожному матчі, аби втриматися на 
четвертій сходинці п’єдесталу пошани, адже 
їм на п’яти наступають ті ж бережанці і кре-
менецький «Буревісник». У черговому турі 
чортківчани, сподіваємось, зуміють попо-
внити свій очковий багаж, оскільки прийма-
тимуть на своєму полі одного з аутсайдерів 
– ФК «Зборів». А вдома, як відомо, і стіни до-
помагають.

Чемпіонат району

Перша група. 20-й тур. Нагірянка – «Калі-
чівка» Чортків – 0:0; Бичківці – Ягільниця – 2:3; 
Шманьківці – Шманьківчики – 0:4; Базар – Га-
динківці – 3:1; Біла – Гор. Вигнанка – 0:4; Улаш-
ківці – Звиняч – 0:2; Поділля – Косів – 3:0.

Друга група. Зона «Б». 18-й тур. Товстень-
ке – Пробіжна – 3:4; В.Чорнокінці – Заводське 
– 1:1; М.Чорнокінці – Кривеньке – 3:0; Угринь – 
Залісся - 0:0; Давидківці – вихідний. 

У попередньому номері газети було невірно 
вказано рахунок зустрічі 17-го туру Кривеньке 

– Угринь. Насправді матч закінчився перемо-
гою господарів – 3:0.

У відкритій першості району 18-м туром у 
зоні «Б» завершилися змагання у другій гру-
пі. (Команди зони «А» «відпочивають» ще від 
останньої неділі літа). Тепер тут по ідеї має 
початися найцікавіше – футбольний турнір 
кращих команд за право називатися абсолют-
ним чемпіоном. Але й досі у районній федера-
ції футболу не визначилися, в якому форматі 
проходитиме цей турнір. На зборах представ-
ників команд висловлювались пропозиції, 
щоб по три команди з кожної групи старту-
вали «з нуля», тоді, мовляв, збережеться ін-
трига, були міркування провести очні зустрічі 
на стадіоні Заводського між переможцями та 
призерами двох зон (перше місце з першим, 
друге з другим і т. д.), інші посилалися на ре-
гламент, де чітко записано, що звання абсо-
лютного чемпіона мають розіграти в очному 
матчі тільки чемпіони зон на нейтральному 
полі. Проте, як на автора цих рядків, чому б 
не повернутися до традиційної схеми попере-
дніх років, коли у двоколовому турнірі із збе-
реженням золотих очок по три кращі команди 
з кожної зони розігрували звання переможця 
другої групи і уболівальники цієї сприятливої 
для футболу пори могли б насолоджуватися 
грою своїх команд ще упродовж шести турів, 
а не переглядом всього одного матчу? Усе ж 
футбол існує для глядачів. Федерація взяла 
паузу до понеділка...

Білівський сільський голова 
Володимир Шматько спільно з 

колективом та виконавчим комітетом 
Білівської сільської ради щиросердечно 

вітають із 55-річним ювілеєм 
священика, протосинкела Бучацької 

єпархії УГКЦ, 
настоятеля храму Воздвиження 

Чесного Хреста у с. Біла 
отця Володимира ЗАБОЛОТНОГО.

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 вуст Він нас навчає віри
І Божих правд, і правого життя.
В тяжких часах хоронить від зневіри,
Провадить всіх до вічного життя.
Тож хай Господь Вам щедро помагає –
Продовжить вік, примножить Своїх Ласк.
Нехай любов із неба посилає
Сьогодні, завтра – повсякчас.
Благословенні, отче, будьте небесами
Всевишній хай оцінює Ваш труд,

А зерна ті, 
             що посіяли між нами,
Плодами слави Божої 
                            зійдуть!

Засилаємо найщиріші вітання з 
нагоди ювілейного Дня уродин, низький 

уклін та визнання глибокої пошани 
за невтомну працю, за щиру молитву 

і тверду віру, а ще вимолюване для 
нашої спільноти Боже благословення, 
отцю Володимиру ЗАБОЛОТНОМУ. 
Своїм мудрим словом Ви, наче бальза-

мом, зцілюєте зболені людські душі. Свій 
розум, душевні скарби та християнські 
ідеали Ви даруєте нам у своїх змістовних 
і повчальних проповідях. Хочемо, щоб Ви 
й надалі впевнено провадили нас доро-
гою любові до життєдайного джерела ві-
чного щастя. Бажаємо Вам, всечесніший 
отче, міцного здоров`я, радості, добра, 
Божої благодаті та незліченних Божих 
Ласк. 

Голова районної Спілки воїнів-
«афганців» Михайло Заблоцький.

Депутат районної ради 
Михайло Чорній.

Редколегія та авторський актив 
журналу «Золота Пектораль».

Футбол

ФСК «Чортків» – ФК «Бережани» – 0:1

Команда В Н П М О
Ридодуби 12 2 0 52-10 38

Джурин 10 2 2 38-14 32

«Фортуна» Свидова 5 1 8 17-24 16

Скородинці 5 1 8 28-38 16

Білобожниця 5 1 8 20-37 16

«Максимум» Чортків 4 3 7 18-27 15

Ромашівка 4 3 7 24-37 15

Палашівка 2 5 7 21-31 11

Підсумкове турнірне становище команд другої групи

Зона «А»

Зона «Б»

Команда В Н П М О
Давидківці 13 2 1 53-11 41

Пробіжна 11 3 2 68-24 36

Заводське 9 5 2 38-17 32

Товстеньке 9 1 6 54-33 27

Угринь 8 2 6 47-26 26

В.Чорнокінці 5 4 7 19-27 19

Кривеньке 3 1 12 27-51 10

Залісся 2 1 13 11-65 7

М.Чорнокінці 2 1 13 16-79 7

З 7 вересня Укрпошта пропонує українцям 
замовляти електроніку та товари побутової 
техніки через розгалужену мережу поштових 
відділень. Таку можливість національний по-
штовий оператор надає у рамках спільного 
пілотного проекту з ТМ «Ельдорадо». 

Відтепер мешканцям навіть найвіддалені-
ших куточків країни не потрібно заздалегідь 
планувати поїздки до міста, щоб купити теле-
фон або мікрохвильову піч. Достатньо завіта-
ти до найближчого відділення Укрпошти або 
звернутись до листоноші, котра доставляє 
пошту чи пенсію, та обрати потрібний товар з 
прайс-листа (каталогу), який є в кожному від-

діленні та у листонош. 
Механізм замовлення товару такий: клієнт 

може самостійно зателефонувати до контакт-
центру «Ельдорадо», створеного спеціально 
для проекту, та зробити замовлення або ж у 
разі потреби замовити товар через працівника 
Укрпошти. При замовленні товару необхідно 
обов’язково вказати індекс поштового відді-
лення. 

Термін доставки замовлених товарів Укрпо-
штою складає до семи днів. Оплата здійсню-
ється безпосередньо при отриманні товару в 
поштовому відділенні. 

Послуга

Відтепер замовити товари побутової 
техніки можна через Укрпошту


