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Виходить з 1939 року

Вітання

Дата

Шановні земляки!
У районний військовий комісаріат на до-

бровільних засадах запрошуються громадя-
ни України віком від 20 до 60 років, які мають 
сміливість, волю і бажання захищати терито-
рію нашої держави добровільно. 

Прийом буде проводитися цілодобово. Усі 
звернення розглядатимуться негайно.

При собі мати військовий квиток, паспорт 
чи інший документ, що посвідчує особу.

Військовий комісар Леонід Підручний

дорогі жителі чортківщини!
У січневі дні 1919 року було проголошено документ, 

що увійшов в історію української державності як Акт 
злуки. В ньому наголошувалося, що віднині український 
народ має змогу спільними зусиллями будувати нероз-
дільну самостійну державу.

22 січня – став днем об’єднання України та нерозрив-
ного зв’язку між усіма поколіннями борців за її волю і не-
залежність, демонструючи перед усім світом неподіль-
ність української землі та єдність українського народу.

Та, на превеликий жаль, перед нашою державою по-
стали нові виклики.  Уже більше року, як проливається 
кров справжніх українців за рідну землю. Ми оплакуємо 

і молимося за Героїв Небесної Сотні. На сході України 
відстоюють територіальну цілісність, свободу і незалеж-
ність нашої Вітчизни українські вояки, часто ціною влас-
ного життя. Серед них багато і наших земляків.

Тому сьогодні, як ніколи, ми маємо бути єдиними, ма-
ємо бути сильними – у вірі, у переконаннях, у взаємопід-
тримці. Саме тоді ми зможемо подолати всі негаразди, 
перемогти ворога та відстояти Україну.

«В єдності сила народу. Боже нам єдність подай!» – ці 
слова з нашого духовного гімну є актуальним закликом 
до консолідації.

Впевнені, що лише спільними зусиллями ми здатні 
зробити наш край ще прекраснішим, а Соборну Україну 

– могутньою та економічно розвинутою державою, в якій 
кожен громадянин почуватиме себе захищено та впев-
нено, а кожна родина буде заможною та щасливою.

Вітаючи вас з Днем Соборності України сердечно ба-
жаємо вам міцного здоров’я, щастя, добра, миру, зла-
годи і глибокої віри у гідне майбутнє рідного краю та 
України. 

В єдності – наша сила! Миру вам і Божої Благодаті!
Слава Україні! Героям Слава!

Оцей хвацький гопак – споконвічний символ українства, і життєствердні пісні, в котрих самісінький наш стержень, єство нетлінного народного духу, – 
то теж данина часові, нехай смутному, надзвичайно важкому для україни. Бо, попри жорстокі виклики часу, ми танцюємо й співаємо, 

не вмираємо як нація. Згадаймо предковічне: «наша дума, наша пісня не вмре, не загине» – наперекір всім ворогам. Як достоту правильно мовив днем раніше 
о. Володимир Заболотний: «Це наші «брати»-сусіди хотіли б, аби ми лише відправляли панахиди і вдавалися до жалобних наспівів. 

Та українці, відколи й вони, завжди співали: в тюрмах і таборах, у сибірах, криївках. Тож і нині на порі теж співати!..».

(Закінчення на 6-й стор.)

О берегине, пісне ти моя, Соборна непоборна Україно!

Звернення районного військового комісара 
до населення Чортківського району та міста Чорткова

29 січня на площі Героїв Євромайдану 
м. чорткова відбудеться мітинг-реквієм 

з нагоди вшанування пам`яті Героїв, 
полеглих в битві під Крутами. 

Прохання всім принести з собою свічки 
або лампадки.

Поч. о 15-й год.

Перший заступник голови 
райдержадміністрації
В.запухляк

Заступник голови 
районної ради                    
л.хрустаВка

Актуально
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Громадські слуханняВітання

№
з/п

прізвище, ім’я 
по батькові особи, 

яка проводить прийом
посада

Дні 
прийому

Години 
прийому

Місце проведення прийому

1 Цвєтков
володимир Дмитрович

начальник управління в робочі 
дні

з 8-ї год. до 
17-ї год. 15 хв.

вул. Шевченка, 34, 4-й поверх 
(приймальня начальника)

2 ГАЩИЦ 
Світлана Ярославівна

заступник начальника 
управління

в робочі 
дні

з 8-ї год. до 
17-ї год. 15 хв.

вул. Шевченка, 34, 4-й поверх, каб. № 9

3 СЛоБоДЯН 
Любов Михайлівна

заступник начальника 
управління

в робочі 
дні

з 8-ї год. до 
17-ї год. 15 хв.

вул. Шевченка, 34, 4-й поверх, каб. № 9

4 СМАГЛІЙ 
Наталія Ігорівна

начальник відділу 
опрацювання документів

 і контролю

в робочі 
дні

з 8-ї год. до 
17-ї год. 15 хв.

вул. Шевченка, 21, 1-й поверх, каб. № 3

5 ЛЕвЧУк 
Іванна Михайлівна

начальник відділу 
державних соціальних 

інспекторів

в робочі 
дні

з 8-ї год. до 
17-ї год. 15 хв.

вул.Шевченка, 34, 4-й поверх, каб. № 10

6 ПЕРУН 
Анна Михайлівна

начальник відділу 
прийому громадян

в робочі 
дні

з 8-ї год. до 
17-ї год. 15 хв.

вул. Шевченка, 21, 1-й поверх, каб. № 5

7 СИДоР 
тетяна орестівна

начальник відділу
обслуговування пільгових 
категорій населення

в робочі 
дні

з 8-ї год. до 
17-ї год. 15 хв.

вул. Шевченка, 34, 2-й поверх, каб. № 2

8 коРоЛЬ 
Ганна Михайлівна

начальник відділу з
контролю за призначенням 
пенсій та архівування

в робочі 
дні

з 8-ї год. до 
17-ї год. 15 хв.

вул. Шевченка, 34, 2-й поверх, каб. № 3

9 БАБУЛА 
Галина Петрівна

начальник відділу праці в робочі 
дні

з 8-ї год. до 
17-ї год. 15 хв.

вул. Шевченка, 34, 2-й поверх, каб. № 10

10 ПоСІДА 
Уляна Ярославівна

начальник відділу 
виплати

в робочі 
дні

з 8-ї год. до 
17-ї год. 15 хв.

вул. Шевченка, 21, 1-й поверх, каб. № 6

Графік
особистого прийому громадян начальником, заступниками 

начальника та начальниками відділів управління соціального захисту 
населення Чортківської районної державної адміністрації

прізвище, ім`я, 
по батькові

посада Номер 
телефону

Дні проведення телефонної лінії 
січень-червень

Цвєтков 
володимир Дмитрович 

ГАЩИЦ 
Світлана Ярославівна

СЛоБоДЯН
Любов Михайлівна

начальник управління 

заступник начальника 
управління

заступник начальника 
управління

2-12-82 

2-27-84

2-27-84

14, 21, 28 січня; 4, 11, 18, 25 лютого;  4, 11, 18, 
25 березня; 1, 8, 15, 22, 29 квітня; 6, 13, 20, 27 
травня; 3, 10, 17, 24 червня. 

14, 21, 28 січня; 4, 11, 18, 25 лютого; 4, 11, 18, 
25 березня; 1, 8, 15, 22, 29 квітня; 6, 13, 20, 27 
травня; 3, 10, 17, 24 червня.

8, 15, 22, 29 січня; 5, 12, 19, 26 лютого;  5, 12, 
19, 26 березня; 2, 9, 16, 23, 30 квітня; 7, 14, 21, 28 
травня; 4, 11, 18, 25 червня.

Графік
роботи «гарячої» телефонної лінії управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації на січень-червень ц. р.

до уваги мешканців чортківщини!

Протягом трьох днів, 26, 27 та 28 січня, народний 
депутат України Олег Барна буде здійснювати 
прийом громадян у Чортківському районі за таким 
графіком:

26 січня, у понеділок 
о 10-й год. – с. Ридодуби 
о 12-й год. – с. Косів
о 15-й год. – с. Звиняч
27 січня, у вівторок
о 10-й год. – с. Росохач 
о 12-й год. – с. Капустинці
о 15-й год. – с. Нагірянка
28 січня, у середу,  – в малому залі засідань райра-

ди за адресою: вул. Шевченка, 23, І поверх. З 10-ї год. 
до 16-ї год.

26 січня – день працівників державної 
фінансової інспекції

Шановні друзі!
Сердечно вітаємо вас із професійним святом!
Ви забезпечуєте реалізацію державної політики в 

сфері фінансового контролю за цільовим використан-
ням підприємствами, установами і організаціями ко-
штів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів, а 
також здійснюєте контроль за ефективністю бюджет-
них витрат. За час свого існування ваша служба про-
йшла непростий та тернистий шлях становлення й ре-
формування. Після реорганізації в Державну фінансову 
інспекцію ви й надалі докладаєте всіх зусиль задля 
зміцнення фінансової дисципліни на всіх рівнях.

За будь-яких умов залишайтеся такими ж наполегли-
вими при виявленні фінансових порушень та відшкоду-
ванні заподіяних збитків.

Бажаємо всім працівникам Чортківської міжрайонної 
Державної фінансової інспекції України високого про-
фесіоналізму, вагомих здобутків, принциповості, від-
повідальності в повсякденній роботі. Міцного здоров’я 
вам і вашим родинам, злагоди, добробуту та душевно-
го комфорту.

Нарада при голові райдержадміністрації, що відбула-
ся 20 січня у малій залі засідань райради, розпочалася 
з інформації заступника голови РДА І.Вівата про захо-
ди, які проводитимуться в районі з нагоди відзначення 
Дня Соборності та Свободи України. Також про підсум-
ки соціально-економічного розвитку району за 2014 рік 
доповідала в. о. начальника управління економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації О.Стахів. Про 
зміни в законодавстві щодо статусу і соціального за-
хисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, повідав присутнім начальник управ-
ління соціального захисту населення РДА В.Цвєтков. 
(Детальніше про них ми розповімо у наступному номері 
нашої газети). Ці зміни, наголосив він, особливо позна-
чаться на нашому районі, адже на Чортківщині прожи-
ває понад 10 тис. потерпілих від аварії на ЧАЕС.

Головуючий на нараді перший заступник голови рай-
держадміністрації В.Запухляк акцентував увагу при-
сутніх на особливостях проведення четвертої хвилі 
часткової мобілізації населення, яка розпочалася цими 
днями. Йшла мова також і про зміни у податковому за-
конодавстві. За результатами наради головуючим дано 
ряд протокольних доручень. 

Перший заступник голови 
райдержадміністрації
В.запухляк

Заступник голови 
районної ради                    
л.хрустаВка

У райдержадміністрації

Депутат в окрузі

У громадських слуханнях взяли участь перший за-
ступник голови РДА В.Запухляк, заступник голови 
районної ради Л. Хруставка, заступник голови РДА І. 
Віват, начальник відділу інфраструктури райдержадмі-
ністрації Л. Борова, сільські та селищний голови, пред-
ставники громадськості та районного відділення ДАІ, 
приватні перевізники. 

Після обгрунтування паном Запухляком перед при-
сутніми причини зібрання: у зв’язку із збільшенням ціни 
на пальне перевізники почали масово відмовлятися від 
обслуговуваних ними маршрутів, в тому числі і в нашо-
му районі, тому з ініціативи облдержадміністрації було 
запропоновано провести громадські слухання для об-
говорення прийнятної для обох сторін плати за проїзд, – 
слово надали представнику одного із найбільших тран-
спортних підприємств району – АТП-16142 О.Цимбалі. 
Згодом своїми бідами поділився перед громадськістю 
приватний підприємець О.Волошин. Обговоривши дану 
проблему, дійшли до спільного знаменника, запропо-
нувавши як альтернативу збільшення розмірів тарифів 
лише на максимум 20 відсотків. Наприклад, якщо на 
найдовший маршрут у районі – 35 км було закладено 
тариф у розмірі 13 грн. 30 коп., то тепер за проїзд такої 
відстані пасажир платитиме 16 грн. рівно.

Треба сказати, що в ході дискусії піднімалися також і 
інші проблемні питання, пов`язані із перевезенням па-
сажирів. Як-от фіксація кількості осіб, що мають право 
на пільги, які скористалися громадським транспортом; 
якість перевезень, аварійний стан транспортних засо-

бів, якими надаються послуги нашим громадянам; поря-
док придбання квитків пасажирами та доцільність цього 
(якщо людина має квиток, це означає, що вона може ско-
ристатися страхівкою, закладеною в ньому, у межах до 51 
тис. грн. (порада: пасажири, вимагайте у водія квиток!); 
обслуговування водіями проблемних маршрутів в районі 
та виїзд на маршрути у вихідні дні та свята… Усі вони – 
актуальні, та не всі можна вирішити в скорім часі, хоча на-
працювання в напрямках подолання проблем ведуться.

Оксана СВиСТун 
Фото Ореста ЛиЖЕчКи

Ціни на проїзд – збільшуються
Так ухвалили більшістю голосів на громадських слуханнях з цього питання, зваживши усі «за»

 і «проти», вислухавши аргументації обох сторін, як перевізників, так і пасажирів. 
Обговорили громадою проблеми одних і других та ухвалили «соломонівське» рішення: збільшувати, 

та не майже у два рази, як було заявлено спочатку одним із перевізників, а на 20 відсотків, 
щоб і компенсувати водіям втрати від збільшення цін на пальне й запчастини для автомобілів, 
і не надто глибоко «залізти» в кишені пасажирів. Отже, анонсуємо: незабаром на чортківщині 

очікується підвищення тарифів на пасажирські перевезення на приміських маршрутах 
загального користування.

Офіційно

“Гаряча” телефонна лінія проводиться кожної середи з 10-ї до 12-ї год.
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мобілізація

Позиція

Громадське життя

(Мужній українській льотчиці надії Савченко 
присвячую)

Говорять – надія вмирав остання. 
На твердженні цьому грунтується світ. 
НАДІЯ ходила в політ на завдання. 
Вона, хоч в неволі, – готова на зліт.

Москаль сотворив їй фальшиву глісаду. 
Усе планувалось у дикім Кремлі. 
Мої українці, прийміте розраду,
Ми ще запануєм на рідній землі.

Приспів: 
Надіє, Надіє! 3 тобою всі мрієм,
Як нам перейти із “піке” на політ. 
Свою перемогу здобути зумієм, 
Тебе, мужня НАДЮ, звеличить весь світ.

Ти жертвою стала у хижої птиці, 
Орел двоголовий наймення її. 
Імперія царська щоночі їй сниться, 
Твоя Україна палає в огні.

Все ж з вірою в серці долаєш зневагу, 
Підступного зайду ти терпиш з Кремля. 
Від свого народу приймаєш повагу, 
Тебе величає планета Земля.

Приспів.

Стальною свічею ти звилась у небо, 
У серці Вітчизни прискоривши пульс. 
Усім на твій подвиг рівнятися треба,
Бо ти, вірний штурман, прокладуєш курс.

Тебе добре знають і друзі, і ворог, 
Скрізь ім’я Надія на чесних устах. 
Катів України зітремо у порох, 
Московська голота отримає крах.

Приспів.
Михайло КіТ, 

м. Чортків

Пригадаймо, як головний урядовець країни, виступаючи у 
2012 році на передвиборному мітингу в Чорткові, пообіцяв, 
що всі судові рішення по справах «чорнобильців» будуть 
виконані в повному обсязі. Але й досі уряд нічого не зро-
бив, діє славнозвісна постанова 1210 Азарова – щодо со-
ціального захисту громадян, постраждалих внаслідок чор-
нобильської катастрофи, дітей війни та інших незахищених 
верств населення. Під якою лупою дивляться на пенсії, що 
ми отримуємо, наші урядовці, невідомо: їм вони видаються 
з багатьма нулями або зі зміною цифр попереду.

У нас в Західній Україні немає високих пенсій. Це у схід-
них областях були високі зарплати, тому, може, й вищі пен-
сії. Можливо, хтось і має пенсію в сумі 30 тис. грн., не знаю, 
не бачив. А от у нас найвища – 2,5 тисячі – це у «чорнобиль-
ців» І категорії, інвалідів ІІ групи.

Отаке життя. Постає запитання: чи народ єдиний з наши-
ми керівниками, чи ні?

Народ і армія – єдині, прості люди, громади церков, які 
наколядували гроші, віддають на потреби АТО. З метою 
підтримати армію і матеріально, й морально. А де ж уряд? 
Якщо він справно звітує про ті кошти, на які закуплено до 
потреби армії, то чому ж армія гола-боса? І хто відповість 
за смерті молодих людей? Вже давно можна би було пере-
могти сепаратистів-терористів і російських бандитів, але ж 
у нашого керівництва немає ніякого плану дій, бо він ніде не 
оприлюднений.

Тепер щодо простих людей. Настала нова хвиля мобілі-
зації до війська. Йтимуть господарі, які утримували сім`ї, 
допомагали старим батькам. А як же буде тепер, хто їм до-
поможе? Місцеві органи влади і так бідні. Те, що уряд дає їм 
повноваження, це тільки слова, а дій не буде ніяких. Бо на 
місцях жодні підприємства не працюють, добре, що функці-
онує хоч сільське господарство, щоб ми мали хліб і до хліба. 
А ось одежу купуємо з гуманітарної допомоги. Де наші фа-
брики, заводи, щоб могли все це випускати, чому виробни-
цтво все падає й падає? Ось в чому треба шукати причини, 
а не в людях. І не казати нам: «Затягуйте паски міцніше».

Як наші діти, теж «чорнобильці», будуть оздоровлюватися 
цьогоріч і наступних років? Ви ж, пане Прем`єре, казали, що 
не зачіпатимете цих зон (четверту), у 2012 році, на мітингу в 
Чорткові. А вийшло, що слова розходяться з ділами. Ми не 
вимагаємо від вас високих чи надвисоких пенсій. Але дайте 
пенсії, які прийняті законом, Верховною Радою, а не поста-
новою попереднього уряду. Ви ніяких реформ не робите – 
тільки все слова, а дій не видно ніяких. Залишили путівки 
тільки першій категорії «чорнобильців». Ліквідовано допо-
могу на харчування ІV категорії. Цікаво, де батьки візьмуть 
гроші на харчування дітей у школах чи дитячих садках, якщо 
в сім`ї двоє чи більше дітей і один працює, утримує сім`ю, 
та ще й його заберуть до війська? У що дитину вдягнути і 

нагодувати?
Тепер ще й наш Прем`єр пообіцяв підвищення цін на газ. 

Тож нам доведеться більше за половину своїх пенсій і зарп-
лат віддавати за комунальні послуги. Як жити далі? Ціни 
ростуть, мов гриби, а індексації тих же зарплат чи пенсій – 
жодної. І щодо розміру квартир, будинків – для чого робити 
таку різницю? Що, ми маємо переходити жити до курників, 
аби не платити за зайву площу? Маємо ставати ще бідніші? 
А багатші скуповуватимуть нашу нерухомість, за яку ми не-
спроможні заплатити?

І чому ви, шановні високопосадовці, розпускаєте тепер 
чутки, що олігархи, мовляв, – вже не олігархи: що Ахме-
тов – то не олігарх, Тарута – не мільярдер? Кого вводите в 
оману?

Нинішній уряд продовжує дії попереднього уряду. Ніяких 
нових постанов. Ще й ситуація погіршується. А всі відсилки 
– на війну. Ви війною, шановні, не прикривайтеся, не можна 
цього робити. Президент сказав, що ми кожного дня ви-
трачаємо 100 млн. грн. на армію. То ж скільки треба грошей 
на рік? Виходить, 36 млрд. грн. А до бюджету на ці потреби 
закладено цілих 90 млрд. Куди підуть інші гроші?

А сьогодні солдати приходять у відпустку – не мають ні 
бронежилетів, ні берців, ні теплої одежі – нічого. То що ж 
держава дає? Народ одягає-годує, волонтери. Так, у нас є 
«паркетні» генерали, які не були на фронті і не знають по-
треб військових, не відають, що там робиться. Повторюся 
знову: хто нестиме відповідальність за загиблих, яким не 
можна відкривати вогонь, а чекати, поки російський солдат 
вистрілить, щоб аж потім стріляти у відповідь? Війну війною 
у нас ніхто не називає...

Чому ми маємо купувати вугілля в Росії – свого ворога? 
Чому не використовуємо високоякісне вугілля Львівсько-
Волинського басейну? Вагони переповнені паливом, але їх 
куди потрібно не пускають. І чому хочуть закривати шахти 
Львівсько-Волинського басейну? Щоб люди не мали роботи 
і були озлоблені? Хто веде війну проти свого народу? Ко-
мусь, звісно, це вигідно, це – корупція. А на словах ведемо 
з нею боротьбу.

Ще одне «чому». Платимо ПДВ на весь товар: газ, елек-
троенергію і т. д. Кого фінансуємо зі своїх пенсій та зарп-
лат? Теж запитання риторичне. І органи місцевої влади не 
можуть нічого зробити, доки у «верхах» не схаменуться, не 
повернуться лицем до людей, а не спиною. І доки не вико-
нуватимуться закони, а не постанови. Якщо ж так триватиме 
й далі, якщо нинішні можновладці не навчаться хоч не люби-
ти, то поважати свій народ, цікаво, де, в яких то вже країнах 
вони збираються переховуватись від сплеску його гніву?

Олексій ОМЕЛЬчуК, 
ВО «Свобода»

Леонід Рішардович повідомив, що часткова мобілізація 
уже розпочалася 20 січня і триватиме 210 днів у три чер-
ги. З якою метою це здійснюється? «Згідно з Указом, ми 
повинні призвати певну кількість громадян Чортківського 
району для того, щоб провести ротацію тих захисників, які 
призвані у березні-квітні минулого року, – пояснює полков-
ник. – Ті люди воюють вже практично рік. Так, вони вміють 
воювати, знають як, але морально, духовно – виснажені. 
Тому їм необхідна заміна».

Військовий комісар, покладаючись на статистику з по-
передніх воєн, впевнено пророкує, що біля семидесяти 
відсотків тих, котрі зараз захищають Батьківщину, після 
демобілізації все-таки потім повернуться на передову, 
бо вони вже тримали зброю в руках, знають, за що во-
юють і найголовніше – як це робити. Але на даному етапі 
обов’язково слід провести їхню демобілізацію. Чортків-
щина вже в очікуванні своїх героїв, полковник чекає, коли 
зможе потиснути воїнам руки, а також у райвійськкоматі 
оформлять документи та готові надати у разі потреби іншу 
необхідну допомогу, як-от психологічну. Для цього залуче-
но психолога, котрий працюватиме з тими, кому це потріб-
но. Згадуючи своє минуле, те, як ставилися до «афганців» 
деякі особи, Леонід Рішардович запевняє: «Сам приїду й 
особисто розбиратимуся з кожним, хто посміє сказати 
захисникові: «Я тебе туди не посилав». Робоче місце має 
бути збережене, заробітна плата за основним місцем ро-
боти також!»

Під мобілізацію підпадають особи віком від 20 до 
50 років, а на добровільних засадах – до 60 р. Жінки-
військовозобов`язані будуть призиватися також у віці від 
20 до 50 р. Зараз, наприклад, є нагальна потреба у мед-
сестрах, що мають практику з хірургії та анестезіології. 
Незабаром буде потреба в хірургах, ортопедах, оскільки 
є поранені.

Військовий комісар відзначив хорошу співпрацю із ор-
ганами місцевої влади, першим заступником голови РДА 
В.Запухляком, органами внутрішніх справ, міліцією, які 
допомагають розшукувати людей, що ухиляються від мо-

білізації. Основні завдання щодо мобілізації покладені на 
органи місцевого самоврядування. Райвійськкомат лише 
надає допомогу у цьому: виписує повістки, оформляє до-
кументи. Створюються також мобільні групи для виїзду у 
села з метою пояснення необхідності захищати державу.

Ті особи, що отримали повістку, не відразу потрапляють 
на передову лінію. Спочатку проходять медогляд. Опісля – 
місяць навчання у навчальних центрах, а вже потім – або в 
зону АТО, або залишають передавати набуті знання іншим 
мобілізованим.

Полковник зазначив, що чортківчани йдуть в АТО повніс-
тю забезпечені одягом й засобами захисту. Це все – за-
вдячуючи волонтерам. Відзначив військовий добру роботу 
в цьому плані наших земляків – Володимира Гевка, Бориса 
Ядвінського, котрий допомагає з-за кордону. У Дебальце-
вому його особисто відвідували хлопці з ГО «Громадський 
Майдан», доставивши передачі від чортківчан для чортків-
чан.

 У нас на Чортківщині вже видали перші у цій хвилі част-
кової мобілізації повістки і вони вже розійшлися по району. 
Насамперед їх виписали для офіцерського складу, певної 
категорії військовозобов’язаних солдат, сержантів. Комі-
сар Л.Підручний просив виокремити його звернення до 
офіцерів, які є в нашому районі й місті: «Окремо звертаюся 
до офіцерів краю та хочу нагадати їм, що офіцери – це елі-
та Збройних Сил, тому не повинні ховатися, бо захищати 
Батьківщину є їхньою професією. Прошу усіх офіцерів, а 
також інших небайдужих громадян прийти у військкомат й 
надати посильну допомогу». 

Леонід Рішардович сам нещодавно повернувся з війни, 
служив комендантом у Дебальцевому, гордиться сином, 
котрий пробув у зоні АТО з 4 березня по 31 грудня минуло-
го року. А тому має моральне право робити такі заяви. «Це 
наша земля, наша територія і нема чого її розбазарювати, 
віддавати по шматку ворогові! Хто, як не ми, її захистить!» 
– призвав військовий комісар земляків.

Оксана СВиСТун

Чортківщину знову накрила хвиля мобілізації
Згідно з указом Президента україни за № 15/2015 від 14 січня ц. р. 

«Про часткову мобілізацію» україну, а відтак і нашу чортківщину, охопила друга хвиля часткової 
мобілізації. Щоб уникнути різних пересудів та недомовок, розвіяти міфи, видумки, роз’яснити 

усі пункти вищевказаного заходу з боку держави ми попросили 
військового комісара чортківського райвійськкомату полковника Л.Підручного.

Затягуймо паски міцніше?
Маю намір говорити про діючий в нашій державі захист людей знедолених, малозабезпечених – інвалідів 

всіх категорій, воїнів-«афганців», постраждалих від аварії на чАЕС, учасників воєнних конфліктів, 
в тому числі й не визнаних відповідним статусом досі, дітей війни і т. д. Захист істинний і вдаваний. Присвята

Наша Надія

Майже рік на теренах району працює громадська ор-
ганізація «Громадський Майдан». Її кістяком стали члени 
Самооборони київського Майдану, котрі організувалися 
у місцеву самооборону 2 лютого минулого року. Ство-
рилася організація спонтанно, як виклик Системі в на-
шому місті, чиновникам, які так і не зрозуміли ЧОГО ХО-
ТІВ МАЙДАН, партійцям (відомих опозиційних партій), які 
розгубились і не знали КОМУ СЛУЖИТИ. Останньою кра-
плею було віче, на якому замість анонсованої програми 
(саме тоді громада мала вирішувати, кого хоче бачити на 
посаді голови РДА) підняли неактуальні питання, які мож-
на було б обговорити і в інший час. Пусті балачки людей 
обурили – і на фоні цього емоційного сплеску створилась 
наша організація. Різні люди, різні погляди, але одна мета 
об’єднала нас – захищати інтереси громади. Не всі, хто 
був спочатку, залишилися з нами. У травні минулого року 
зборами ініціативної групи було виключено О.В.Шуткова, 
а на початку цього року і В.Ю.Павлишина – з метою уне-
можливлення використовувати ім’я і репутацію організа-
ції в свої цілях.

Зборами ініціативної групи було переобрано і голову 
організації, котрим став добре знаний на Чортківщині 
В.Р.Чепига. Заступником голови більшістю голосів обра-
но О.А.Мураву (с. Пробіжна).

Крім керівних органів, у нашій організації є особи, що 
представляють організацію у правовідносинах з державою 
та іншими особами і вчиняють дії від імені громадської ор-
ганізації без додаткового уповноваження. До цього спис-
ку входять В.Р.Чепига, П.І.Батрин, О.А.Мурава, О.С.Барна, 
В.З.Саварин, Т.М.Сушко, В.Є.Слободян, О.П.Семенишин, 
В.З.Кульба, Д.О.Кононов, Д.І.Мушинський. Дані про зміни 
подані в районне управління юстиції.

З червня члени нашої організації займаються волон-
терством, возять адресні передачі в зону АТО для бійців 
Чортківського району. Про це неодноразово подавалася 
інформація в ЗМІ. Ситуація на Сході складна, хлопці не 
завжди можуть вийти з нами на зв’язок. Тому ми закли-
каємо родичів бійців звернутися до нас для вирішення 
нагальних проблем та потреб.

Наші контактні телефони: 098-827-66-10; 050-885-41-22 
(штаб – м. Чортків, вул. Шевченка, 33 (приміщення ко-
лишньої синагоги).

Якщо наболіло, накипіло, хочете змін на краще – при-
єднуйтесь до нашої команди!

ініціативна група ГО «Громадський Майдан»

Кріпнуть наші лави
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Суспільство4
Гострим пером

Про нашу аптеку № 64 (в минулому – 
«аптека Палеха»), що по вул. Ринок, 8 в м. 
Чорткові, яка є найдавнішою аптекою міс-
та і своєрідною його «фармацевтичною ві-
зитівкою», наші всезнаючі краєзнавці зна-
ють, мабуть, все. Ось лише про «новітню» 
її історію вони дізнаються вже із судових 
«анналів», які ще раз засвідчать про те, як 
«ефективно» розпоряджається наш «упо-
вноважений міський менеджер» чужим 
майном. А оскільки ця «оборудка» відбулася 
на території нашого міста і в ній брав без-
посередню участь той, кого громада міста 
обрала для НАЛЕЖНОГО (згідно з чинним 
законодавством) керування міськими спра-
вами та майном, то вважаю за потрібне 
довести до громадян міста і області те, як 
«розпоряджається» майном обласної ради 
наша міська влада на чолі з її головою. А 
то якось дивно виходить: коли обкрадають 
«єврохрущобу» чи «єврочвурак» нашого пе-
ресічного земляка («простого смертного»), 
то про це не пише і не згадує хіба що ле-
дачий, а ось про крадіжку – майже «серед 
білого дня» – ВЛАСНОСТІ ГРОМАДИ (в да-
ному випадку – обласної) – анічичирк… 

На жаль, в наших місцевих ЗМІ (зокрема, 
в «Чортківському віснику», який навряд чи не 
знав про цю аферу і мав би хоча б «чичир-
кнути» про неї) не було жодної інформації 
про «АПТЕЧНУ АФЕРУ» щодо продажу місь-
кою владою аптеки № 64 (яка, нагадаю ще 
раз, є власністю обласної, а не міської ради 
згідно з рішенням Тернопільської обласної 
ради від 16 липня 1992 р. «Про комуналь-
ну власність області») по вул. Ринок, 8, яка 
в ухвалі районного суду від 22 жовтня 2014 
р. «зашифрована» під «АДРЕСОЮ_1», є чер-
говим свідченням того, кому найімовірніше 
служить правоохоронна та, зокрема, судова 
влада і, звичайно ж, міська в нашому місті. 
Звідки таке припущення? Про це – нижче. 

Дивним (щоб не сказати більше) є і те, 
що в суді відповідачем у цій справі виступав 
не мер міста, який 29 лютого 2012 р. підпи-
сав рішення міськвиконкому за № 111 щодо 
«оформлення права власності на нежитло-
ве приміщення загальною площею 141,7 кв. 
м за територіальною громадою міста Чорт-
кова в особі Чортківської міської ради», а 
«статусна» працівниця міськвиконкому, яка 
фігурує в ухвалі Чортківського районного 
суду від 22 жовтня 2014 р. під безликим кан-
целярським ім’яреком «ОСОБА_1» (назвемо 
її більш романтичним – шекспірівським – 
іменем Корделія), яка не уповноважена при-
ймати ТАКІ рішення, а її підпис аж ніяк не 
міг стояти на відповідному рішенні, оскільки 
за посадовими обов’язками вона НЕ МАЛА і 
НЕ МАЄ таких повноважень. Слід зауважити 
і те, що Чортківське бюро техінвентаризації 
відмовило міськвиконкому щодо виконання 
згаданого рішення за № 111 від 29 лютого 
2012 р., вказавши у своїй відповіді у березні 
2012 р., що виготовити свідоцтво про пра-
во власності на аптеку № 64 за територі-
альною громадою Чорткова неможливо, 
позаяк аптека належить до об’єктів кому-
нальної власності Тернопільської області. І 
хоча пані Корделія (яка непомітно для са-
мої себе «трансформувалась» у таку собі 
«femme fatale містечкового формату»), вирі-
шила, що вхопила чи то Бога за бороду, чи 
то одного з міських «форс-мажориків» – за 
ногу, та все ж її «підставили». У кінцевому 
рахунку державним реєстратором речових 
прав 29 квітня 2013 р. було оформлено сві-
доцтво про право власності на нежитлове 
приміщення за Чортківською міською ра-
дою, але за «новою» адресою: вул. РИНОК, 
8-А, проте, з тією ж площею 141,7 кв. м, що 
і «нежитлове приміщення по вул. РИНОК, 
8». Не дивуйтесь, шановні «територіаль-
ні громадяни»: це – «той самий Фаберже, 
лише в профіль». Пояснюється така дивна 
адресна метаморфоза тим, що 26 лютого 
2012 р. виконком міської ради своїм рішен-
ням за № 770 нежитловому приміщенню за 
АДРЕСОЮ_1 (тобто, вул. РИНОК, 8) присво-
їв нову поштову адресу «АДРЕСА_2» (саме 
так в згаданій ухвалі райсуду «зашифрова-
на» нова адреса аптеки № 64 «вул. РИНОК 
8-А»). Хто б там не робив з нашої Корделії 
«козу відпущення», але, насправді, потрапи-
ла вона на форс-мажор, з якого, відбувшись 
легким переляком, вийшла «сухою», дякую-

чи нашій «гуманній» (звісно ж, не в остан-
ню чергу, щодо «рівніших») судовій СИС-
ТЕМІ і, зокрема, нашому районному суду, 
який вищеназваною ухвалою на підставі 
ст. ст. 12, 48 Кримінального Кодексу Укра-
їни та ст. ст. 285, 286 КПК України звільнив 
цю «femme fatale Чортківського повіту» від 
кримінальної відповідальності і, як кажуть 
деякі «всезнаючі» пліткарки, завдяки ста-
рим та все ще надійним зв’язкам міського 
голови. Так чи інакше, суд врахував думку 
прокурора щодо звільнення п. Корделії від 
кримінальної відповідальності «у зв’язку зі 
зміною обстановки, оскільки кримінальне 
правопорушення втратило суспільну не-
безпеку […]», позаяк своїм рішенням за № 
314 від 15 жовтня минулого року виконком 
Чортківської міськради вирішив зарахувати 
на рахунок Тернопільської обласної ради 
кошти в сумі 669816 грн.» (вартість аптеки 
№ 64 за результатами аукціону 27 листо-
пада 2013 р. та Договором купівлі-продажу 
від 29 листопада 2013 р.). Про повернення 
приміщення аптеки № 64 у власність облас-
ної ради чи перевищення влади або зло-
вживання службовим становищем в ухвалі 
суду не йдеться… Знайди тут винного, коли 
рішення колегіальне! Та винний все ж є: 
хтось же ввів у оману і депутатів міськра-
ди, і членів міськвиконкому! Остап Бендер-
Задунайський і ТУТ «відпочиває»!

Ви щось зрозуміли, шановні читачі? 
Якщо ні, то спробую «популярно» поясни-
ти, у чому суть цього «дивного» судового 
рішення. Уявіть собі, що вашу квартиру чи 
будинок БЕЗ ВАШОЇ ЗГОДИ та ще й зі ЗМІ-
НЕНОЮ АДРЕСОЮ продали за певну суму 
(до того ж, вами не погоджену!), а потім вам 
повідомили, що користуватись (тобто, жити 
чи здавати в оренду) нею ви вже не зможе-
те. Чи ТАКЕ «заочне розпорядження» вашим 
майном вам сподобається? Хоча, з іншого 
боку, гроші ж вам повернули! То навіщо 
«вознікати»? За вами ж приїдуть, …щоб ви-
везти ваше «барахлішко» з квартири, де ви 
вже не живете… 

Ця справа ще раз свідчить про те, що 
міська влада на чолі з її «непотоплюваним» 
мером, який вміє в разі складної чи безви-
хідної ситуації, коли «падає АЗУ» (вираз цей 
йому, мабуть, відомий, адже, як-не-як, слу-
жив підводником на морфлоті), «залягати 
на дно», схоже, не розуміє, що рано чи піз-
но прийдеться відповідати за те, проти чого 
вийшли ЛЮДИ на Євромайдан і віддали 
свої життя під час Революції Гідності – про-
ти вседозволеності влади, беззаконня та 
корупції держчиновників. А може, їхні ЖИТ-
ТЯ та ЗМІНИ, яких вони прагнули – всьо-
го лиш порожній звук для наших місцевих 
можноВСЕвладців (або владоВСЕможців), 
яким можна ВСЕ, а нам – ЗАКОН?! Ризикну 
припустити, що для ТАКИХ держчиновників 
ті ІДЕАЛИ, за які ЛЮДИ на столичних бари-
кадах віддали найдорожче – ЖИТТЯ – таки 
порожній звук. А свої співчуття загиблим 
вони вміють – до того ще й ТАК «професій-
но», переконливо й щемливо, – демонстру-
вати лише публічно. Зрештою, і присяга 
держслужбовця, в якій йдеться і про високу 
відповідальність, і про вірну службу наро-
дові України, і про дотримання Конституції 
та законів України, охорону прав, свободи і 
законних інтересів громадян, і про сумлін-
не виконання своїх обов’язків, про що вони 
нагадують лише своїм підлеглим, їх самих, 
радше всього, не стосується. Очевидно, для 
ТАКИХ держслужбовців ця присяга – також 
порожній звук… А ВИСОКІ СЛОВА присяги 
з їх уст звучать якось навіть непристойно. 
Щоправда, за порушення присяги треба 
відповідати перед ЗАКОНОМ.

Але хіба лише ЦЯ справа є свідченням 
«патологічної» чесності влади, непідкуп-
ності і неупередженості нашої судової сис-
теми? Адже громадяни міста ще не забу-
ли схожу за своєю нахабністю «квартирну 
аферу» в лютому 2006-го (рішення за № 43 
Чортківського МВК від 15 лютого 2006 р.), 
коли 12 квартир (кімнат) в колишньому офі-
церському гуртожитку по вулиці Б.Лепкого, 
7 були «подаровані» «своїм» людям, деякі 
з яких були далеко не в перших рядах на 
квартирному обліку або ж взагалі на ньо-
му не перебували. І в тій афері також була 
задіяна схема з «цапом-відбувайлом», яким 

тоді було «призначено» секретаря міськви-
конкому, котрий хоча й відбувся легким 
переляком, та все ж залишився вірним своєму 
хазяї.., пардон, начальнику. Тоді 28.07.2006 р. 
Чортківською районною прокуратурою було 
порушено кримінальну справу стосовно 
службових осіб міської ради за фактами 
зловживання службовим становищем та 
приватизації майна неправочинними осо-
бами та ознаками злочинів, покарання за 
які передбачені ст. 364 ч. 2, ст. 233 ч. 1 КК 
України. Та наша «неупереджена» – особли-
во щодо «діянь» місцевих владоВСЕможців, 
– районна Феміда і тоді зробила вигляд, що 
ані ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ або СЛУЖБО-
ВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (ст. 365 КК України), 
ані ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ або СЛУЖБО-
ВИМ СТАНОВИЩЕМ (ст. 364 ККУ)… не помі-
тила. Отже, як здогадається навіть «їжачок 
в тумані», справу наша районна прокурату-
ра закрила на підставі ст. 6 п. 2 КПК Укра-
їни (за відсутністю складу злочину). Quod  
licet  Iovi..? А йшов тоді перший «постпома-
ранчевий» рік… Паралелі з цим першим – 
пост`євромайданним – роком якось напро-
шуються самі собою… Хоча справа, звісно 
ж, не в якихось паралелях-аналогіях. 

Варто згадати і ще один «цікавий» факт. 
Чортківський районний суд перебуває в 
приміщенні, яке він орендує в міської ради. 
А тому ця «цікавинка» також наводить на 
певні роздуми щодо «специфічних» відно-
син районного суду та міської влади, зокре-
ма, тоді, коли мова йде про судові справи, в 
яких в якості відповідача чи позивача висту-
пають відповідальні («статусні») працівники 
виконкому міської ради.

Свідчить ця майнова афера і про те, ЯК 
наші міські депутати (за винятком декількох, 
яких міському голові так і не вдалось «при-
ручити») та члени виконкому ставляться до 
майна (як до свого – як у випадку з колиш-
нім офіцерським гуртожитком, так і до чу-
жого – стосовно аптеки № 64). Дивним є 
те, що чомусь (?) більшість з них, як мені 
здається, не вивчають НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ 
відповідні документи і не цікавляться перед 
сесією міської ради чи засіданням міськви-
конкому, ЩО саме вони будуть розглядати і 
ЯКІ рішення будуть приймати. А, може, оте 
«дивне», насправді, вже давно стало ЗАКО-
НОМІРНИМ ЯВИЩЕМ? Слід також сказати, 
що своїм рішенням щодо продажу аптеки 
№ 64 міська влада «підставила» всю тери-
торіальну громаду Чорткова, оскільки вона 
(громада) не давала дозволу ані депутатам, 
ані членам міськвиконкому і, в першу чергу, 
міському голові продавати ЧУЖЕ МАЙНО, 
що дуже схоже на КРАДІЖКУ «серед білого 
дня» зі спробою її узаконити. 

Слід також зазначити, що у свій час Тер-
нопільська обласна рада декілька разів (22 
березня, 19 вересня і 29 листопада 2012 р.) 
зверталась до нашої міської ради з листами-
клопотаннями щодо оформлення свідоцтва 
про право власності на згадану аптеку, про-
те кожного разу міська рада відповідала 
відмовою. А 27 листопада 2013 р. через аук-
ціон міська рада продала цю ЧУЖУ аптеку 
як СВОЮ ВЛАСНІСТЬ пані Сорокопуд. 

За останньою інформацією обласна про-
куратура за апеляцією обласної ради в 
грудні 2014 р. направила в Господарський 
суд області три позовні вимоги: перша – 
щодо визнання незаконними рішення місь-
кої влади (за № 742 та № 747 від 24.12.2012 
р., за № 778 від 26.12.2012 р., які загалом 
стосуються приватизації аптеки № 64); дру-
га – щодо визнання недійсними результатів 
аукціону від 27.11.2013 р. (протокол за № 5 
від 28.11.2013 р.) стосовно продажу аптеки 
№ 64; та третя – про скасування договору 
купівлі-продажу аптеки № 64 міською ра-
дою п. Сорокопуд. 

Всі, хто постійно живе в цьому місті, пре-
красно знають, як «вибірково справедливо» 
ще з часів сересеру працює наша право-
охоронна і судова СИСТЕМИ щодо «про-
стих смертних» і щодо «непростих несмерт-
них», тобто недоторканих. За словами Дж. 
Орвелла: «ВСІ РІВНІ, АЛЕ Є РІВНІШІ». А тому 
виникає цілком закономірне для НАШИХ 
реалій запитання: «Чи насправді ми маємо 
ПРАВОохоронну систему? А може, вона все 
таки ВЛАДОохоронна? Зрозуміло, що не всі 
судді працюють на владу, але наша судова 

і правоохоронна СИСТЕМА все ще – з часів 
Совдепії, – переважно обслуговує «можно-
ВСЕвладців», тобто, тих, кому МОЖНА ВСЕ, 
ну, а простому смертному – ЗАКОН. Немає 
контролю влади – немає, і, схоже, нескоро 
буде, сили закону і отого омріяного вер-
ховенства права, про яке на всі заставки 
говорять (аж язики затерпли) і представ-
ники влади, і наші громадські та політичні 
організації та партії – «непримиренні» (до 
тих пір, поки не прийдеться ЩОСЬ проси-
ти у влади) борці з корупцією, за рівність 
ВСІХ перед ЗАКОНОМ. Наша судова, зо-
крема, та правоохоронна системи загалом 
знають, що простому смертному немає 
чим «помастити» «караючу руку», а тому й 
часто знаходять для такого смертного від-
повідну статтю в Законі («була б людина, а 
стаття знайдеться») і «заробляють» на та-
ких «доторканих» статистичні проценти, в 
той час, як «несмертний» і «недоторканий» 
за зароблені «непосильною працею» має 
чим «помастити», тому й для нього знахо-
диться відповідна стаття… «закриваюча» 
або ж виправдовувальна. Все це звучить 
лише, як порожній звук для того, хто, не 
дай Боже, не зіткнувся з нашою судовою 
системою. Особливо, коли з іншої сторони 
процесу – представник все ще всесиль-
ної (а тому й безкарної) влади. І влада, і 
судова система, як взаємообслуговуючі 
структури, все ще вірять у свою недотор-
каність, а, отже, і безкарність, а тому поки 
що залишаються «рівнішими» від простих і 
«рівних» смертних. Система (зокрема, пра-
воохоронна) має всі доступні за законом 
– і навіть недоступні, – способи впливу та 
методи покарання простого смертного. Не-
рідко складається враження, що чиновник-
правоохоронець для того і призначений, 
щоб (наприклад, на «скромне» прохання 
міського «владоВСЕможця») знайти статтю 
для того, хто якось «заважає» спокою «ви-
сокого» прохача-позивача. Історія стосунків 
Влади і Людини в добу сересеру (в якому 
«так вольно дышал человек») та незалеж-
ної України (яку в 1991-му, за словами Ліни 
Костенко, «ми отримали без бою») є під-
твердженням цієї владоохоронної «специ-
фіки» судової системи. Нерідко це робить-
ся так «ненав’язливо», що людина – такий 
собі «enfant terrible» для влади, – навіть не 
розуміє, не здогадується і не підозрює, за 
що її насправді «взяли» (пам’ятаєте: «була 
б людина, а стаття завжди знайдеться»?). А 
тому методи єжовсько-берієвського НКВД 
ще живі, щоправда, у «демократизовано-
му» (пом’якшеному) вигляді: виправдати 
«свого» і відомстити «чужаку» (порушнику 
спокою «свого»). Та ще й ТАК, щоб іншим 
– «смертним» – ніколи не кортіло йти про-
ти влади. А тому: «друзям – ВСЕ, ворогам 
– ЗАКОН». Саме так все ще діє українська 
ПРАВООХ…, перепрошую, ВЛАДООХО-
РОННА СИСТЕМА. Їм, «владоохоронцям», 
схоже, простіше було жити «по понятіям» 
в часи межигірсько-єнакієвського шапко-
крада. Хтось має іншу думку? На перший 
погляд здається, що СИСТЕМА змінилась. 
Але спробуйте поскаржитись і захистити 
своє право на справедливий суд і «рівну 
рівність», коли з «того» боку судового про-
цесу – владоВСЕможець… Тому-то прості 
«смертні» не ризикують йти проти влади. А 
раптом завтра прийдеться щось у неї про-
сити, а вона тобі – ЗАКОН (а друзям – ВСЕ!)? 
І будете ви ходити бюрократичними кола-
ми чи лабіринтами нашої владоохоронної 
СИСТЕМИ ледь не до самої смерті… Тоді чи 
не «легше» стати її другом, помастивши її 
«рукойводящу» десницю чи шуйцю? А тому 
напрошується сумний висновок: тих, що НЕ 
ПРОДАЮТЬСЯ,… можна КУПИТИ.

Минув майже рік з часу Революції Гіднос-
ті, але навряд чи хтось уважний і небайду-
жий помітив у нашому місті та районі хоча б 
якісь якісні ЗМІНИ, які вимірюються не лише 
кількістю тонн асфальту чи бруківки, покла-
дених на наші «напіввоєнні» дороги, не змі-
нами заради змін, а змінами на краще, до-
стойне життя, СПРАВЕДЛИВІСТЬ і РІВНІСТЬ 
УСІХ перед ЗАКОНОМ. Чи зможуть хоча б 
зрушити цей «камінь спотикання» (РІВНІСТЬ 
УСІХ перед ЗАКОНОМ) ті, кого обрали ми на 
останніх парламентських виборах і які та-
кож давали ПРИСЯГУ народного депутата 
(держслужбовця), яка за роки Незалежнос-
ті для багатьох «недоторканих» перетво-
рилась, на жаль, лише у просту формаль-
ність? Чи зможемо МИ САМІ повернути собі 
почуття ГІДНОСТІ і САМОПОВАГИ і не «за-
балакаємо» ІДЕАЛИ ЄвроМайдану та Рево-
люції Гідності, які МИ ВСІ так палко підтри-
мували ще рік тому? 

Олександр  КАЗЬВА
N.B.: Редакції газети надані матеріали 

судової справи щодо продажу 
вищезгаданої аптеки № 64.

Про  «аптечну аферу»,  або
Чи  стануть  колись  «рівніші»  рівними?

«Всі  звірі  рівні,  але  деякі  звірі  рівніші  за  інших»
дж. Орвелл. «Звіроферма» (1945)

“Quod  licet  Iovi, non  licet  bovi”
(Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику) 
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Присвята

Чи відповідає назва нашої районки своїй 
суті? Можна з упевненістю сказати: так, від-
повідає. Тому що на її шпальтах друкуються 
статті не тільки професійних журналістів – 
працівників редакції, а й багатьох допису-
вачів з народу, представників різних верств 
населення. Керівництво редакції зуміло на 
належному рівні організувати аматорів дру-
кованого слова – позаштатних кореспон-
дентів, яких налічується аж два з полови-
ною десятка осіб. Це люди різних професій 
і різних поглядів на життя. І в цьому ракурсі 
різносторонньо висвітлюються події, про-
блеми.

Чи відповідає зміст і спрямованість ро-
боти редакції другій половині заголовка? 
Думаю, що відповідь також має бути по-
зитивна. Тому що й працівники редакції, і 
позаштатні кореспонденти висвітлюють по-
дії правдиво і достовірно, без плагіатства. 
Дуже важливим є те, що редактор та його 
підопічні не озираються на тих, хто «пла-
тить і замовляє музику». Друкують статті 
проблемні, викривальні, критичні і навіть 
з деяким «присмаком» сарказму. Газета 
приваблює різноманітністю тем: репорта-
жі про сільськогосподарське виробництво, 
рубрики побутового характеру, освітянські, 
культурно-мистецькі теми, а також політич-
ні, просякнуті патріотизмом. Поетичні сто-
рінки, вірші поетів-аматорів, декотрі дещо 
недосконалі художньо й літературно, проте 
написані серцем з любов`ю до неньки Укра-
їни, з тугою за загиблими героями, тому 
сприймаються з відчуттям людяності й ро-
зуміння.

Не знаю, як кому, та мені дуже подоба-
ються поетичні віршовані заголовки жур-
налістських статей. Найголовніше те, що 
редакція «Голосу народу» крок за кроком, 
рік за роком вдосконалюється у своїй жур-
налістській майстерності, структурованості 
випусків номерів газети.

Маю за звичку вичитувати кожен номер 
районки, як кажуть, «від корочки до короч-
ки». А ще маю такий «гріх» – вишукувати по-
милки, тому що хочу, аби їх у нашій газеті не 
було, особливо щоб не траплялось якихось 
недостовірних помилкових даних. Адже чи-
тачі традиційно дуже вірять друкованому 
слову.

Хочу навести такий факт недостовірності. 
Десь років з десяток назад, а може й більше, 
хтось із дописувачів подав (і це газета над-
рукувала), що «Запорозький марш» створив 
Михайло Теліга – український громадський 
діяч, бандурист, чоловік і сподвижник відо-
мої діячки і поетеси Олени Теліги. Тоді дуже 
часто по телебаченню демонстрували кіно-
фільм «Пропала грамота». Там багаторазово 
звучить цей український патріотичний марш. 
По суті, із-за нього фільм був заборонений 
за часів комуністичної антиукраїнської вла-
ди. Якось переглядав я цей фільм зі знайо-
мим художником і він захоплено вимовив: 
«Гарний марш написав Михайло Теліга, аж 
дух перехоплює». Я пояснив йому, що марш 
написав не Теліга, а відомий бандурист Єв-
ген Адамцевич. Художник засперечався. Він 
вірив не мені, спеціалістові з вищою музич-
ною освітою, – він вірив друкованому слову. 
Траплялася ще помилка в авторстві музики 
пісні «Рідня моя, рідня».

Та приємно те, що в останні кілька років 
вже не маю такого «щастя» знаходити якісь 
помилки в «Голосі народу». Особисто вдяч-
ний редакції нашої рідної газети за те, що 
не шкодувала «площі» на своїх шпальтах 
для моїх інколи обширних дописів. Та най-
більша дяка від мене і від моїх односельців 
с. Стара Ягільниця, яке найбільше в районі 

постраждало під час німецько-фашистської 
окупації, за те, що працівники редакції ак-
тивно включилися під час підготовки до від-
значення 65-річчя тієї сумної дати. Тоді, в 
2009 році, редактор Любомир Габруський і 
гордість редакції й усього району – видат-
ний майстер фотографії і фотокор газети 
Орест Лижечка двічі виїжджали на місце 
в село, вивчали матеріали, брали інтерв`ю 
у свідків трагедії. А потім широко, у двох 
номерах, висвітлювали дійство з доку-
ментальними фотографіями. Друкувалася 
й проблемна стаття за моїм авторством, 
десь через рік, з надією, що районна влада 
почує і співчутливо поставиться до болей 
мого стражденного села. Так думалось. Та 
коли я, як депутат районної ради, прийшов 
на прийом до тодішнього голови райдер-
жадміністрації, то зрозумів, що він нічого не 
знає, нічого не читав, нічого йому не болить 
і для нього всі села однакові. 

Коли ми пишемо якісь проблемні статті, 
то плекаємо великі надії, що влада нас по-
чує, якось зреагує, відгукнеться. Та як вона 
реагуватиме, якщо в неї не вистачає тер-
піння щось прочитати? Колишній мій учень 
Олександр Казьва у своїх публікаціях так 
вже лупцює місцеву владу, так лупит, аж сє-
порох курит! А їм – «як з гуся вода». Ніякого 
реагування і навіть спростування.

Читав колись про легендарного прези-
дента Франції Шарля де Голля. Щопоне-
ділка він приходив на роботу на дві години 
раніше і перечитував пресу за минулий тиж-
день. Характерно те, що президент скрупу-
льозно вишукував критику на себе (як шко-
лу для вдосконалення), якщо не знаходив, 
то дуже був розчарований. Та прочитавши 
різні матеріали, визначав програму дій.

За радянського тоталітарного режиму 
свободи слова не було. Вся преса перебу-
вала в лещатах цензури. Партійних бонзів 
не мав права критикувати ніхто. Але якщо 
з`являвся якийсь критичний матеріал з об-
слуговуючої сфери, то він брався до уваги, 

перевірявся і обговорювався на зборах у 
тій чи іншій організації, установі і резуль-
тати друкувались на сторінках газети. При-
гадується такий дещо кумедний випадок. 
Газета «Правда» була головним органом ЦК 
Компартії СРСР. На її сторінках постійно з 
сатирично-гумористичними дописами ви-
ступав відомий письменник Степан Олій-
ник. В одній зі статей він безжально кром-
сав хабарника, хапугу і т. д. Реагування зі 
сторони відповідних служб було блискавич-
не. Письменникові зателефонував майор 
КДБ і почав розпитувати, хто він такий і як 
його прізвище. Письменник відповів, що це 
образ типовий, узагальнений. Майор: «Так, 
Типовий, як його ім`я, по батькові, де він 
живе, працює, адреса?».

У нашій державі законом затверджена 
свобода слова. Ось що із цього приводу 
пише лауреат Шевченківської премії жур-
наліст Степан Колесник: «Кажуть, у нашій 
країні панує свобода Слова. Але ж, матінко 
рідна, це чистої води Брехня! У нас замість 
цієї свободи махровим цвітом квітне сло-
воблуддя. Слово тоді знає свободу, коли 
викликає переміни на краще у суспільстві, 
коли викорінює зло, коли Слово впливає на 
поступ Держави уперед, коли воно набли-
жає народ до омріяного щастя. А се мож-
ливе за однієї умови: коли влада чує Слово. 
Коли існує зворотний зв`язок між Словом 
і тими достойниками, які вмостилися на 
верхніх щаблях». Чистої води правда.

Щиро вітаю редакцію «Голосу народу», її 
талановитих працівників із визначним юві-
леєм – 75-річчям районної газети. Бажаю 
журналістської витривалості, натхненно 
художньо-творчим пером скородити ниву 
друкованого Слова і щедро засівати в ній 
зерна правди, добра і справедливості. І на-
далі бути справжнім Голосом Народу і Голо-
сом правди.

Петро ГОЛінАТий, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»
м. Чортків

«Голос народу» – голос правди
«Закутана доля в життєві тумани...
Ні стежки, ні поля – бур`ян під ногами.
Душа ж мого слова 
                  крізь полум`я ллється,
Як мамина мова криницею в серце».

                                                        
Зоя дика

Оголошення про урочистий захід з нагоди 
відзначення 75-річчя заснування газети «Го-
лос народу», яке закінчується словами «го-
лос народу пружно здіймається над буден-
ністю свят і святковістю буднів сьогочасся», 
– спонукало в мене велике бажання написа-
ти щось з цього приводу.

Можливо тому, що людська психіка вла-
штована так, що вібрує в унісон з новоріч-
ним ритмом, який мав би тішити нас, що по-
чнеться щось ліпше, або скоріше, як на мене, 
спрацьовує «новорічний синдром страху» 
– бути такими як всі, щоб столи були пере-
повненні наїдками, зробити собі таке «свят-
кування шлунку», яке начиняється алкоголем 
і переїданням тощо.

Люблю святкувати, але ця стадна інфан-
тильність – «буденність свят», нераціональне 
використання грошей, щоб «не бути гірши-
ми», або «що сусіди скажуть», виводять мене 
з рівноваги...

Інфантильність завжди приречена на не-
успіх, бідність, розчарування, хоч би який 
витончений психологічно-обрядовий одяг на 
себе не натягувала.

Поряд із законами фізичними, які керують 
матеріальним світом, існують духовні зако-
ни, які ми повинні вивчати і застосовувати 
у святкові і будні дні, тоді зникнуть стреси 
і будь-яке напруження, і добре, звичайно, 
по-святковому перехилити чарочку і почас-
тувати інших... Тому дуже очікую святковості 
буднів...

Газету «Голос народу» виписую багато-
багато років, чекаю з нетерпінням, читаю, 
аналізую і все обговорюю в сім`ї. Для мене 
тепер цей часопис – це духовний, інтелек-
туальний, інформаційний острівець, де є по-
рядність, скромність, людяність без зайвої 
метушні і напруги, висока професійність у 
журналістському ремеслі і в оформленні га-
зети, відчувається велика синхронна робота 
всього колективу редакції, якою керує ви-
важена і творча людина Любомир Габрусь-
кий. Пам’ятаю, яке велике почуття гордості 
за районку в мене викликали в 1994 році 
комп’ютерна верстка і друк. Я дуже вдяч-
на дотепер мудрому чоловікові, організа-
тору цього процесу головному редактору 
Анатолію Шуляку та завідуючому відділом 
комп’ютерного набору Ігорю Рудзіку. 

Чесне, правдиве слово, а тим більше жит-
тєстверджуюче друковане слово має велику 
силу і психологічну вагу. Недаремно в народі 
кажуть: «Рана від ножа заживає, а від слова – 
ніколи!». Мені дуже подобається інформація 
позаштатних кореспондентів, а особливо та, 
де задіяні «акули пера», що не дають вмонто-
вувати в нашу свідомість брехню, напівправ-
ду чи уявну реальність.

Ми живемо вже більше як рік у стані на-
пруження, постійного стресу. В моїй близь-
кій родині є два родичі, які служать в АТО. 
Я плачу, печалюсь, молюсь за них щодня, а 
разом з тим горджусь ними, бо прийшовши 
у відпустку обидва в грудні, відбули назад на 
фронт. «Хто як не ми?» – ніби в унісон кажуть 
хлопці словами з Євангелії: «Більшої любові 
ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе 
за друзів своїх».

У Віктора двоє маленьких дітей, а в Петра 
трирічний Дмитрик, який зустрічав батька з 
синьо-жовтим прапорцем з поїзда і співав: 
«Ще не вмерла Україна», то плакав «весь пе-
рон». А Вікторова маленька донечка і син ка-
жуть: «Наш тато – герой!». Я горджусь, що в 
моїй родині є таке явище як патріотизм. Але 
я проти війни. Хоч у мене немає ні синів, ні 
онуків чоловічої статі, пишу і плачу, бо думаю 
«коли ж це все закінчиться», а воно рано чи 
пізно має закінчитись. Дай Боже, щоб якнай-
скоріше!

Війна закінчиться, залишаться лише за-
питання, як ми це все перебули, пережили, 
переплакали...

Для нашої газети це стане ще однією 
сторінкою історії, яку вони дуже надчутли-
во і професійно творять, своїм креатином 
впливають на нашу свідомість, доносять до 
нас вже більше як рік феномен Українського 
Майдану, в яку закладена історична  і гене-
тична пам’ять народу. Соціальні психологи 
кажуть, що є така закономірність, що Май-
дани будуть повторюватися доти, доки не 
утвердимось як Нація.

Газета доносить до нас на протязі року 
про наших героїв, про учасників війни всю 
правду і всю достовірну інформацію про со-
ціальні явища у воєнний час на Чортківщині. 
Червоною ниткою проходить крізь газету, що 
головна особливість цієї війни – безпреце-
дентно інформаційні злочини з боку Росії. 

Мені часто-густо здається, що міжнародні 
структури, які б повинні контролювати інфор-
маційну брехню, м’яко кажучи наплювали на 
якусь там вигадану Юкрейн, до якої їм не-
має ніякого діла. Для мене тепер і Росія, і 
Європа – це два монстри, які не хочуть, щоб 
не вмирали наші діти. Мені дуже жаль, що 
населення Донеччини паралізують інформа-
ційним градом брехні, бо часто інформаційна 
брехня – це «малесенькі ниточки, вирвані із 
тканини правди». Це моя думка, а не запо-
зичений вислів чи плагіат, чи десь почуте. Як 
психолог я розумію і знаю структуру брехні. 
Будь-яке явище, вирване із цілісного контек-
сту подій, спотворюється і подається як ре-
альність.

Мої близькі родичі-воїни розповідають, що 
бачили літературу, газети, які ще з 90-х років 
називають Донбас – Новоросією. Люди там 
не винні, ми повинні бути добрими самаря-
нами, простити їм, тому що вони в стані ма-
сового гіпнозу і страху, бо навіть новорічні 
привітання пишуть з образою на нас, вихід-
ців із Західної України. Я була свідком, як з 
поношеним алкоголем обличчям наш рідний 
«хохол» сказав на чоловіка-росіянина за на-
ціональністю, який зробив більше для Чорт-
кова як наш українець сам для себе: «Геть 
цього москаля!». І тут же я зробила заува-
ження цьому чоловіку, що по-європейськи 
він заплатив би великий штраф за моральну 
образу, або сів би в тюрму. Так, що почина-
ти Європу треба з себе! А чи відомо йому 
–улюбленому собі українцеві, що Натан Хазін 
був командиром єврейської сотні на Майда-
ні? Велика наша Україна і всі національності 
мають одинакові права на цю святу землю, 
якщо вони її признають та поважають тих, 
хто поряд з ними. Тому дуже прошу редакцію 
газети, щоб сторінки історії були світлішими, 
висміювати і карати тих, хто «кидає яблуко 
розбрату» серед людей різної національнос-
ті нашої округи.

Секретар НСЖУ Гліб Головченко на сторін-
ках газети «День» не раз повторює: «Війна за 
незалежність України – це складний психо-
логічний та філософський процес».

Я ніколи не була ні комуністом, ні демо-
кратом, в жодній політичній партії не пере-
бувала, бо вважаю, що по своїй психобіо-
логічній суті не принесла би користі ні собі, 

ані суспільству. Але як психолог хочу додати 
деякі рекомендації, як краще прожити в наше 
трудне сьогодення.

Не потрібно «начиняти» свій мозок інфор-
мацією про те, що відбувається, бо ми на-
справді не знаємо фактів про дійсний стан 
речей. Мати надзвичайно сильну віру в те, 
що є якась Велика Сила, яка тримає над на-
шим народом велику благодатну руку і дасть 
нам Волю і Радість Українського Буття.

Не «диваньтесь» перед телевізором чи мо-
нітором. Бережіть своє психічне здоров`я, бо 
воно безпосередньо впливає на фізичне (со-
матичне) здоров`я.  Не піддавайтесь паніці, 
пліткам, навіюванням, страху, який паралізує 
мозок і погіршує блискавично ваш фізичний 
стан. Паніка – дуже заразна штука. Це така 
прикра пошесть, що, як кажуть у народі – 
«збиває з ніг».

Недаремно великий російський психіатр 
В.М.Бехтєрєв писав, що: «…психічна епіде-
мія сильніша за будь-яку епідемію фізичну». 
А ще мені пригадалась в процесі писання 
притча: «Іде Чума і каже: іду в народ, заберу 
100 тисяч жителів, 10 тисяч сама заморю, а 
решта 90 помруть від страху».

Не забуваймо, що в Біблії більше як 300 
разів написано: «Не бійся!». Недаремно наші 
сусіди-поляки так рвонули вперед, бо їх бла-
гословив Папа Римський Іван Павло II слова-
ми: «Не бійтеся!».

Знайте твердо, що найпоширеніша причи-
на втрати миру і початку війни – страх.

Укріпляйте свої сімейні тили, правильно 
виховуйте дітей, відволікайте їх від «стра-
шилок». Стимулюйте дух та витримку, а самі 
будьте для них великим прикладом, джере-
лом великого спокою, розради і любові.

А ще найбільше рекомендую створити ре-
абілітаційні центри для сімей тих, хто прибу-
де з війни, щоб не повторювався постафган-
ський синдром. Я вірю, що під егідою нашої 
газети «Голос народу» буде зроблено все, 
щоб зм’якшити біль нашого важкого сього-
дення.

З пошаною до колективу газети, 
позаштатних кореспондентів, читачів  

– Галина ШЕВчуК, член Асоціації 
професійних психологів України, 

смт Заводське

Думка з приводу

Зброя цього світу «слово», або «Коли ж це все закінчиться?»
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Того гопака представлено на сце-
ні РКБК ім. К.Рубчакової минулої 
середи в текстурі тривання урочин 
з присвятою 96-й річниці Акта Злу-
ки споконвічних українських земель 
в єдиній соборній державі. Мала та 
імпреза гасло «Україно, Соборна 
державо, сонценосна колиско моя!».

«Щороку 22 січня згадуємо геро-
їв, які боролися за об`єднання всіх 
національно-демократичних сил 
українства, хто словом і багнетом 
намагався відродити незалежну 
соборну Українську державу», – за-
декларовано на зачин урочин їх 
ведучими Галиною Балицькою та 
Олексієм Гускою. І виспівано цілою 
залою під супровід духового орке-
стру стрілецького славня «Ой у лузі 
червона калина» теж неспроста. 
Бо, як голоситиме відтак у слові до 
чортківської спільноти, патріотів та 
студентської аудиторії, котра пе-
реважаючою більшістю виповнила 
залу, заступник голови РДА Іван 
Віват, вшановувані того ж таки дня 
134-ті роковини від дня народження 
нашого славного земляка, автора 
гімну січового стрілецтва Степана 

Чарнецького, – то одна зі славних 
дат сьогочасся. Бо Степан Чарнець-
кий, чиє ім`я вже за саму «Червону 
калину...» вписане золотими літера-
ми у національне письменство, то – 
ціла епоха. 

Загалом же Іван Віват виокремив 
ще три зримі позначки нинішньої 
дати. Насамперед – 97-а річниця 
проголошення 22 січня 1918 року ІV 
Універсалом Центральної Ради не-
залежної Української держави. Від-
так, рівно за рік, – Акт Злуки ЗУНР 
та УНР, котрий вже тоді засвідчив 
світові: ми – велика нація. Маємо 
й четверту позначку в історичному 
зрізі цих славних днів: 42 зими на-
зад, такого ж січневого дня, затрі-
потіли над засніженим Чортковом 
жовто-блакитні прапори, вивішені 
дев`ятьма сміливцями росохацької 
патріотичної групи, котрі, за сло-
вами виступаючого, «не побояли-
ся поміняти свободу на грати, не-
волю, цькування й переслідування 
упродовж багатьох літ». Аналізую-
чи визвольні змаги наших предтеч 
– чи то епохи 20-х, чи 40-х рр., чи 
сьогочасся, виступаючий закликав 
юнацтво, присутнє в залі, перейма-
ти романтику тих змагань, їх відва-
гу, щоби зміцнити свою свідомість, 
голосив: «Жертва для України вар-
тує за насліддя для майбутніх по-

колінь». І пов`язав ті наміри з розу-
мінням вартісної на часі четвертої 
хвилі мобілізації до українського 
війська – як розуміли власний чин 
січові стрільці чи вояки УПА, як ро-
зуміли вояки Небесної сотні, вояки 
АТО...

Традиційно мав 
слово й колишній 
політв`язень, один 
із тих 9-ти рос-
охацьких сміливців 
Володимир Мар-
мус, закликав вчи-
татися в рядки про-
понованого тим, 
хто забажає, ав-
торського історико-
публіцистичного 
екскурсу в  пере-
думови форму-
вання руху Опору 
української молоді 
Галичини 50-70-х 
рр. ХХ ст. «Доля 
вибрала нас». Не 

нові повторювані ним слова, та зли-
нають літа, і вслухається в них вже 
нове насліддя юні.

На екрані спалахують історичні 
кадри. 1990 рік. Живий ланцюг від 
Києва до Львова, завдовжки 500 
км, що злучив в єдиному пориві 
кілька мільйонів українців. Час, най-
мудріший хронікер, висвітлює один 
за одним обличчя й очі, в котрих 
застигла жага до волі. Герої, що 
змагалися і гинули за волю України. 
Хвилина їх нетілнної в поколіннях 
пам`яті. Продекламоване, виспіва-
не й передане засобом танцю чи 

музичних інструментів художнє й 
талановите запевнення, що ми, ни-
нішні, – теж у тій же низці, в тому 
живому, нерозривному ланцюгу. 
Пісенна патріотика, народні наспі-
ви, колядки, танцювальні компо-
зиції, виповнені високим змістом, 
– то згустки душі аматорів сцени, 
улюбленців глядацької спільноти. 
Народних, зразкових танцюваль-
них колективів «Яблунька» і «Яблу-
невий цвіт», «Чайка», ансамблю та 
оркестру народних інструментів, 
фольклорно-обрядового зі с. Ско-
родинці, лемківської пісні «Яво-
рина», декламатора Володимира 
Бальона, солістів-вокалістів Павла 

Червінського, Оксани Морозюк, 
Віри Попик і Тараса Скуржанського, 
Дмитра та Юрія Майдаників, Ілони 
Дідик, Ольги Турчак, Яни Лахман, 
Віталія Приємського. Останній вже 
під завісу імпрези просіяв в залу 
густим оксамитом достоту найпо-
мічніші нині виспівані слова:

Примиріться, сини, Україна 
страждає!

Примиріться, брати, рідна мати 
благає!

Соборницькій ідеї, виголошеній 
майже сто літ назад, судилося ста-
ти могутнім виявом творчої енергії 
нації та прагнення до етнічної і те-
риторіальної єдності. Лучить вона і 
нас, нинішніх, у подоланні викликів 
доби, що випали на долю покоління. 
І ми не маємо права на поразку...

Анна БЛАЖЕнКО
Фото Ореста ЛиЖЕчКи

Дата

О берегине, пісне ти моя, 
Соборна непоборна Україно!

«Явився єси днесь вселенній»
так голоситься у кондаку на Богоявлення Господа нашого Ісу-

са Христа. Бо в часі цього найпомітнішого з-поміж християнських 
свят сповіщаємо людність про подію приємну. Якщо ви вправно 
орієнтуєтеся в Інеті – світовій мережі, легко й просто віртуально 
побуваєте у чортківських храмах – катедральному соборі верхо-
вних Апостолів Петра й Павла та церкві Непорочного Зачаття 

Пречистої Діви 
Марії. Бо від-
недавна їх 
можна відві-
дати в режимі 
on-line через 
запит «Чорт-
ків духовний 
– сторінка ду-
ховного життя 
міста». У цих 
храмах уста-
новлені web-
камери. А ще 
на духовному 

сайті можна ознайомитися із розкладом Богослужінь, анонсами 
майбутніх подій, новинами духовних спільнот.

І молитва та, помножена стократ...
ось ця ікона Матері Божої Неустанної Помочі пензля іконо-

писця володимира Шерстія, освячена на передовій, в селищі 
троїцьке на Луганщині, прото-
синкелом Бучацької єпархії УГкЦ 
володимиром Заболотним, від-
тепер – оберіг для українського 
війська в зоні Ато. вона подоро-
жує формуваннями наших вояків 
із текстом-супроводом: «всебла-
гально схиляємо чоло у молитві 
до Найсвятішої Заступниці, аби 
прихилила нам Небо, котре нині 
падає ниць на захисників рідної 
землі, материзни. Лучимося в 
наміренні сотень душ випросити 
помочі у всеблагої Матері – За-
хисниці й Покровительки нашої 
вітчизни. І молитва та, помноже-
на стократ, сповита незгасною 

вірою, дарує нам надію, і воцарить вистражданий жертовністю 
многих синів України жаданий мир та словесною молитвою влас-
не до цієї ікони. І ті, хто прибігає під Покров Нашої Найсвятішої 
Заступниці, зоставлятимуть у тій книзі свої записи-враження від 
сповнюючих душу почувань.

Талант і до «Києва» доведе
Нещодавно творчі кола 

цілої України облетіла 
звістка про те, що голо-
вним редактором масти-
того літературного жур-
налу «київ» стала наша 
землячка (уродженка с. 
Ридодуби), українська 
письменниця, театрозна-
вець, журналіст теодозія 
Зарівна. Про це зокрема 
повідомляв журнал «Зо-
лота ПЕктоРАЛЬ». варто 
додати ще одну приєм-
ність, зокрема для районки: свого часу, 1974 року, майбутня визна-
на письменниця разом ще з однією нашою гордістю – майбутнім 
поетом-піснярем, а на той час літпрацівником газети Степаном Га-
лябардою провадила студійні заняття зі членством літературної 
студії, де пощастило перебувати й авторці цих рядків.

Чай, кава, капучіно?
Не біда, що шко-

лярі вже не отриму-
ють гарячого хар-
чування, зокрема у 
Чортківській ЗоШ 
№ 5. І знаєте чому? 
Бо біля самісінь-
ких шкільних воріт 
зручненько вмос-
тився собі ось такий 
кіоск, де є гарячі на-
пої, а також печиво 
й тістечка, цукерки. 
Цим, звісно, не по-
розкошуєш, аби на-

сититися вдосталь, та все ж...

Нульовий варіант: неокласика
Пригадуєте, 

як у тому філь-
мі, знаному всі-
ма, відхоже міс-
це позначалося 
літерами «ме» 
і «жо». ось так 
і тут – на сяю-
чому, мов нова 
копійка, туалеті, 
що на терито-
рії автобусної 
станції у Чорт-

кові. Скільки казано-переказано, писано-переписано про цю 
житейську проблему! І ось – неокласика вочевидячки.

Ведуча рубрики анна БлаЖЕНкО
Фото Ореста лИЖЕЧкИ
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Подія

У часі свят

Перед тим, як відвідати село, журналіс-
ти здійснили візит до святині християн-
ського Заходу – с. Зарваниця та побували 
у славнозвісній церкві-«бочці» у Перехо-
дах. Кінцевим пунктом подорожі стала 
Біла. 

Запланований захід складався з двох 
частин. Перша мала місце у приміщенні 
місцевого дитсадка, де гості змогли пе-
реглянути різдвяний вертеп та послухати 
коляду. Перед початком виступу до гро-
мади села та прибулих гостей звернув-
ся протосинкел Бучацької єпархії УГКЦ, 
настоятель храму Воздвиження Чесного 
Хреста о. Володимир Заболотний. З вуст 
священика також пролунали й імена тих, 
хто трагічно загинув 13 січня під час об-
стрілу бойовиками рейсового автобуса 
неподалік м. Волноваха.

Після завершення різдвяного виступу 

слово взяв благочинний протоієрей Чорт-
ківського району, настоятель храму Різдва 
Пресвятої Богородиці о. Богдан Верхомій. 
До громади звернувся і сільський голова 
Володимир Шматько, котрий на декілька 
днів приїхав із зони воєнних дій, запро-
сивши гостей на другу частину заходу –  
презентацію села.

За допомогою мультимедійної презен-
тації сільський голова, який і став моде-
ратором заходу, поступово посвячував 
зацікавлених журналістів у реалії життя 
своєї громади. Облаштування спорт-
комплексу, встановлення автобусних зу-
пинок, вуличне освітлення, ремонт доріг, 
написання книги про село його відомим 
вихідцем П.Федоришиним, проведення 
фан-зони та грандіозного дня села – і це 
ще далеко не весь перелік досягнень Бі-
лівської громади, якою протягом останніх 

чотирьох років керує пан Володимир.
Звісно, не обійшлося і без обговорення 

найактуальнішої теми – війни з Росією на 
сході України. Враховуючи той факт, що 
Володимир Шматько зараз добровільно 
проходить службу у 128-й окремій гірсько-
піхотній бригаді ЗСУ поблизу Дебальце-
вого, публіка попросила його викласти 
своє трактування ситуації зсередини. За 
тим послідкувало і запитання про те, як 
сприймають близькі його перебування на 
війні. Розповідь голови про реалії воєнних 
дій викликала особливі емоції у присутніх 
жителів Сходу, ба навіть одну жінку зму-
сила заплакати. 

Коли всі запитання були поставлені, а 
відповіді на них отримані, учасники захо-
ду плавно перейшли до його завершаль-

ної стадії – вручення подарунків. У свої 
рідні міста гості повезли сувеніри і, спо-
діваємося, хороші враження. 

Подія, що мала місце в одному із сіл 
Західної України і запросила до себе лю-
дей із інших регіонів (були представле-
ні медіа з Дніпропетровська, Донецька, 
Харкова, Херсона, Одеси та Сум), стала 
чимось більшим, ніж звичайною прес-
конференцією журналістів та сільського 
голови. Захід пройшов у рамках проекту 

«Прес-клуби об’єднують Україну», остан-
ній реалізовується за підтримки Фонду 
сприяння демократії посольства США в 
Україні. Через вертеп і коляду село по-
ділилося своїми традиціями, через пре-
зентацію розказало про здобутки, та 
найголовніше, показало всій Україні одну 
перевірену аксіому: «Разом – ми сила!»

У час, коли дезінформація на Сході по-
роджує війну моралі із Заходом, важливо 
говорити правду. У час, коли війна запо-
лонила Схід, а Захід його активно захи-
щає, важливо бути вдячним. У час, коли 
прірва між Заходом і Сходом все ще ве-
лика, українцям важливо єднатися. Слава 
Україні!

Аліна СОКАЛЬСЬКА
Фото Сергія КОЦАнА

Село Біла відвідали журналісти 
з південної та східної України

15 січня, у день скорботи за жертвами жахливого теракту під Волновахою, оголошеного указом Президента україни, 
село Біла приймало гостей. Та навіть такий, здавалося б, невчасний візит не був позбавлений символізму. 

Адже познайомитися зі селом та його головою Володимиром Шматьком приїхали журналісти з регіонів україни, 
де йде війна. ініціатором заходу виступила в. о. голови Тернопільського прес-клубу Анжела Кардинал.

Глядачів у залі дивували школярі місце-
вих загальноосвітніх навчальних закладів, 
вихованці Палацу для дітей та юнацтва і 
дитячої музичної школи, молоді парафі-
яни церков міста. Найпершими ж при-
йшли вітати люд, що зібрався того дня в 
залі будинку культури, група колядників 
у складі першого заступника голови РДА 

В.Запухляка, заступника голови райра-
ди Л.Хруставки, заступника голови РДА 
І.Вівата, заступника керуючого справа-
ми – начальника відділу з гуманітарних 
питань виконавчого апарату райради 
Т.Яблонь, директора РКБК О.Овод та ко-
лективу РКБК. 

Слова благословення були сказані 

владикою Бучацької єпархії всечесним 
Д.Григораком. У своїй проповіді перед 
присутніми єпарх поєднав минулі й сучас-
ні сторінки історії України та підкреслив 
особливу віру українців у добро й Боже 
провидіння навіть у найважчі часи: «Не 
раз в історії нашого народу були трагіч-
ні періоди, але ніколи, навіть під час ві-
йни, у концтаборах українці не забували 
про день народження спасителя людства. 
Сьогодні у часі різдвяних свят поєднують-
ся у наших душах два почуття – радості 
від приходу у світ Ісуса Христа та печалі 

через події сьогодення. Але нехай наші 
колядки вкотре нагадають нам, що Хрис-
тос прийшов, щоб спасти нас, людей, та 
знову і знову перемогти всяке зло». 

Сестра ЗСПР М.Кузь, виступаючи, зачи-
тала листи-роздуми про перебування на 
передовій о. А.Зелінського.

Слово для привітання чортківчан із ци-
клом різдвяних свят мав і міський голова 
М.Вербіцький. 

Оксана СВиСТун
Фото Миколи ЛАнОВЕГи

 та Ореста ЛиЖЕчКи

Колядкою добро прославляється, а зло виганяється

19 січня, саме у день Богоявлення Господа нашого ісуса Христа, у рКБК 
ім. К.рубчакової діти, молодь чорткова демонстрували театральні сценки, 

вертепи, колядки, щедрівки, яких вони навчилися задля прослави Сина Божого 
у день його народження. 
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29 січня. Тривалість дня – 9.07. Схід – 7.38. Захід – 16.45.  Іменини святкують Здислав, Неоніла. День пам`яті героїв Крут

27 січня, вівторок 28 січня, середа 29 січня, 26 січня, понеділок
УТ-1

06.00, 00.30 вiд першої 
особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 05.00 Новини 
07.20, 23.30 На слуху 
08.20 7 чудес України 
08.45 телемагазин 
09.15, 20.00 Про головне 
10.05 Д/ф “кенгiр. Сорок 
днiв свободи” (ф.3) 
11.00, 18.55 т/с “Мiс 
Марпл” (1) 
12.35 Зроблено в європi 
13.20 вiйна i мир 
14.00, 18.05 Час-Ч 
14.25 казки Лiрника Сашка 
14.35 Хочу бути 
15.00 Як ваше здоров’я? 
15.35 Euronews 
15.50 Iнша музика з 
олексiєм коганом 
16.15 т/с “Сержант Рокка” 
18.15 Новини. Свiт 
22.00 Слiдство. Iнфо 
22.25 Слово 
22.30, 03.55 Мовний бар 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 тСН
07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35, 08.35 “Маша i 
ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля – 2” 
11.05, 04.25 т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка “ 
13.15 “Розсмiши комiка” 
14.10 “Шiсть кадрiв” 
15.00 Х/ф “острiв везiння” 
17.10, 02.40 т/с “Сила 
кохання Ферiхи” (1) 
20.30 Х/ф “Няньки” (1) 
22.15 т/с “Шерлок – 3: Його 
остання клятва” (2) 
00.10 Х/ф “Доктор Дулiттл 
– 4” (1) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 “Подробицi” 
06.35 “Мультфiльм” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.50 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНтЕРом” 
09.20, 20.45 т/с “Гречанка” 
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом каневським” 
13.15 т/с “Готель 
“Президент”” 
14.20 “Судовi справи” 
15.20 “Сiмейний суд” 
18.10, 19.05 ток-шоу 
“Стосується кожного” 
22.30 т/с “Ластiвчине гнiздо” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ттБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“вiстi ттБ” 
14.15, 21.00 “тема дня” 
14.30 “Новини України” 
14.50 “Iсторiя одного 
експоната” 
15.00 “Зона ризику” 
16.00 “На часi” 
16.30 “Енергоманiя” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Мандри кота Фiнiка” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Свiт квiтiв” 
19.45 “Надiя є” 
20.15 “Портрет” 
20.45 “вечiрня казка” 
21.30 “європа очима 
українця” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
13.10 Наталiя Присiч та 
симфонiчний оркестр 
тернопiльської фiлармонiї 

14.00, 01.00 Х/ф “Сем i 
Джанет” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Про кiно 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Соло” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Брат воїна” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.40, 03.20 т/с “У полi 
зору” 
11.20, 13.15, 16.55 т/с 
“Бомбило” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.35, 16.15 т/с “Лiтєйний” 
18.45, 21.00 Факти. вечiр 
20.15 Україна. код 
унiкальностi 
21.15 т/с “Бригада” 
22.15 т/с “Лiсник” 
23.10 Х/ф “триста 
спартанцiв” (2) 
01.10 Х/ф “Доказ життя” 

СТБ
06.20, 18.00, 22.00 “вiкна-
Новини” 
06.55, 16.00 “все буде 
добре!” 
08.50 “Зiркове життя. Дiти 
розлучень” 
09.45 “Зiркове життя. куди 
зникають зiрки” 
10.50 “Моя правда. Iрина 
Алегрова. вiрте в кохання, 
дiвчата” 
11.40 “Моя правда. 
владислав Галкин. 
Помилка цiною в життя” 
12.40, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.35 “МастерШеф” 
18.40 т/с “коли ми 
вдома”(2) 
19.00 “Зiркове життя. 
Жiночi слабкостi чоловiкiв” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом костiциним” 
22.35 “Давай поговоримо 
про секс” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 07.55 Kids Time 
06.35 М/с “Пригоди Джекi 
Чана” 
06.55 М/с “кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi” 
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Стажисти № 7 
09.20 т/с “татусевi дочки” 
15.55, 19.00 т/с “воронiни” 
18.20, 01.35 Абзац! 
21.00 Х/ф “Астерикс на 
олiмпiйських iграх” 
23.15 Х/ф “Прибульцi 2” 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.25 т/с 
“Слiд” (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.00 т/с “Сестра моя, 
Любов” (1) 
11.50, 19.45 ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 т/с “Думай як жiнка” (1) 
21.00 т/с “кордон слiдчого 
Савельєва” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 т/с “операцiя 
“Ляльковод” (2) 
 

2+2
08.40, 14.50, 21.30 
“ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “крiт-2” (1) 
13.45 Д/п “Новi технологiї 
вiйни” 
15.50 Д/п “Шоста 
передача” 
16.30, 19.00 т/с “вантаж” 
(1) 
22.00 т/с “Меч” (2) 
00.00 Х/ф “Розумний 
сумнiв” (2) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20 Ера будiвництва 
07.30, 23.30 На слуху 
08.20 7 чудес України 
08.40 Паспортний сервiс 
08.45 телемагазин 
09.15, 20.00 Про головне 
10.05 Д/ф “Герої 
України. крути. Перша 
Незалежнiсть” 
11.05, 18.55 т/с “Мiс Марпл” (1) 
12.20 Слiдство. Iнфо 
12.45, 22.25 Слово 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.45 казки Лiрника Сашка 
13.55 Свiтло 
14.25 Надвечiр’я 
15.20 Euronews 
15.35 Х/ф “Шоколаднi 
поцiлунки” 
17.30 Д/ф “Палiтра. ватто” 
18.15 Новини. Свiт 
22.00 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
22.30 Мовний бар 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 тСН
07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35, 08.35 “Маша i 
ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля – 3” 
11.05 т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка “ 
13.15 “Розсмiши комiка” 
14.10 “Шiсть кадрiв” 
14.55 Х/ф “Няньки” (1) 
17.10 т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.30 Х/ф “квиток на 
Vegas” 
22.30 “Право на владу – 2” 
00.15 Х/ф “Доктор 
Дулiттл – 5” (1) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 “Подробицi” 
06.35 “Мультфiльм” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.50 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНтЕРом” 
09.20, 20.45 т/с “Гречанка” 
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом каневським” 
13.15 т/с “Готель 
“Президент”” 
14.20 “Судовi справи” 
15.20 “Сiмейний суд” 
18.10, 19.05 ток-шоу 
“Стосується кожного” 
22.35 т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 
00.25 Х/ф “таємничий 
острiв” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ттБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“вiстi ттБ” 
14.15, 21.00 “тема дня” 
14.30 “Новини України” 
14.45 “Надiя є” 
15.00 “Фабрика iдей” 
15.30 “Удосвiта” 
16.00, 17.25 “Пiснi нашого 
краю” 
16.05 “До Дня пам’ятi 
героїв крут” 
16.25 “європа очима 
українця” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “вiнтаж” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 Д/ф “Хата на Прiорцi” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “вечiрня казка” 
21.30 “Розмова без нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Соло” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма “Формула 
здоров’я” 

УТ-1
06.00 вiд першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20, 23.30 На слуху 
08.20 7 чудес України 
08.45 телемагазин 
09.15, 20.00 Про головне 
10.05 Д/ф “кенгiр. Сорок 
днiв свободи” (ф.1) 
10.50 Х/ф “квiтуче мiсто” 
12.25 Утеодин з Майклом 
Щуром 
13.20 вiкно в Америку 
13.55 казки Лiрника Сашка 
14.10 Школа Мерi Поппiнс 
14.25 Чоловiчий клуб. Бокс 
15.20 Чоловiчий клуб 
15.55 Euronews 
16.00 книга ua 
16.30 Х/ф “Секрет озера Ероу” (1) 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 З перших вуст 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
22.00 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 тСН
07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35, 08.35 “Маша i 
ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля - 2” 
11.05 т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20 “Шiсть кадрiв” 
12.40 Х/ф “один плюс один” 
14.45 Х/ф “Любов i голуби” (1) 
17.10 т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.30 Х/ф “Джунглi” (1) 
22.15 т/с “Шерлок - 3: 
Порожнiй катафалк” (2) 
00.00 Х/ф “останнiй 
кiногерой” (2) 

ІНТЕР
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 14.00, 17.50 “Новини” 
07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з 
IНтЕРом” 
09.20, 12.25 Х/ф “Циган” 
13.25 Д/с “Склад злочину” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.45 “Жди меня” 
18.10, 19.05 ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
20.45 т/с “Гречанка” 
22.30 т/с “Ластiвчине гнiздо” 
00.20 “Мiс всесвiт-2014” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ттБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“вiстi ттБ” 
14.15 “Загубленi у часi” 
14.30 “Новини України” 
15.00 “вiдвертi дiалоги” 
16.00 “Мамина школа” 
16.30 “Час змiн” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.35 “100 шедеврiв” 
19.45 “Просто неба” 
20.00 “Будьте здоровi” 
20.30 “Сад.Город.квiтник” 
20.45 “вечiрня казка” 
21.00 “тема дня” 
21.30 “Урок... для батькiв” 
22.30 “Чаc країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. тиждень 
07.35 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 
08.10 вiкно 
в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Унiкальна Україна 
12.40 Програма 
“Етнографiя i фольклор” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Поет i княжна” 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 

17.00 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Дiм книги 
21.30 єдина країна 
22.35 Х/ф “в тилу ворога” (2) 

ICTV
06.10, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
06.55 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Х/ф “ключ 
саламандри” 
12.05, 13.15 т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.15 Х/ф “Прошивка” 
16.55 Х/ф “Пароль Риби-меч” 
18.45, 21.05 Факти. вечiр 
20.15 Дiстало! 
21.20 Свобода слова 
00.05 Х/ф “Залiзний лицар” (2) 

СТБ
06.55, 16.00 “все буде добре!” 
08.55 “Зiркове життя. 
Перше кохання зiрок-3” 
09.45 Х/ф “Мужики!..” (1) 
11.35 Х/ф “Дiамантова 
рука”(1) 
13.30, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
14.35 “Битва екстрасенсiв” 
18.00, 22.00 “вiкна-Новини” 
18.40 т/с “коли ми 
вдома”(2) 
19.00 “Зiркове життя. 
Залишенi дiтьми” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом костiциним” 
22.35 “Детектор 
брехнi 7” 
23.55 Х/ф “коли розтанув 
снiг”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 07.50 Kids Time 
06.35 М/с “Пригоди Джекi 
Чана” 
06.55 М/с “кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi” 
07.55 т/с “татусевi 
доньки” 
10.55 Х/ф “втеча 
неможлива” 
13.25 Х/ф “Невразливий” 
15.30 Х/ф “Сльози 
Сонця” 
18.00, 01.55 Репортер 
18.20, 01.10 Абзац! 
19.00 Стажисти № 12 
20.25 т/с “воронiни” 
21.00 Х/ф “Астерикс i 
обелiкс проти Цезаря” 
23.15 Х/ф “Рожева 
пантера” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.35, 05.30 Подiї 
09.15 Реальна мiстика 
10.00 т/с “Багаття 
на снiгу” (1) 
13.45, 15.25 т/с “Слiд” (1) 
17.00 т/с “Думай як жiнка” 
(1) 
19.45 ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 т/с “кордон слiдчого 
Савельєва” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Неймовiрний 
Халк” (2) 
02.20 т/с 
“Долина троянд” (2) 
04.15 т/с “Спiльнота 3” (2) 

2+2
06.00 Х/ф “Антиснайпер” 
(1) 
07.35 Х/ф “Антиснайпер. 
Подвiйна мотивацiя” (1) 
09.30 т/с “Професiонал” (1) 
17.30 “Люстратор 7.62” 
18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
19.00 т/с “вантаж” (1) 
21.30 “ДжеДАI” 
22.00 т/с “Меч” (2) 
00.00 Х/ф “об’їзд” (2) 
01.45 Х/ф “Москаль-
чарiвник” (1) 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20 Ера будiвництва 
07.30, 23.30 На слуху 
08.20 7 чудес України 
09.15, 20.00 Про головне 
10.05 Д/ф “кенгiр. Сорок 
днiв свободи” (ф.2) 
11.00, 18.55 т/с “Мiс 
Марпл” (1) 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.20 Перша студiя 
14.00, 18.05 Час-Ч 
14.25 казки Лiрника Сашка 
14.40 Фольк-music 
15.50 Euronews 
16.15 т/с “Сержант Рокка” 
18.15 Новини. Свiт 
22.00 вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 тСН
07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 “Снiданок з 1+1” 
07.35, 08.35 “Маша i 
ведмiдь” (1) 
09.40 “Чотири весiлля - 2” 
11.05 т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20 “Розсмiши комiка - 5” 
13.15 Х/ф “Любов i голуби” (1) 
15.10 Х/ф “Джунглi” (1) 
17.10 т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.30 Х/ф “острiв везiння” 
22.15 т/с “Шерлок - 3: 
ознаки третього” (2) 
00.05 Х/ф “Полiт 
навiгатора” (1) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 “Подробицi” 
06.35 “Мультфiльм” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.50 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНтЕРом” 
09.20, 20.45 т/с “Гречанка” 
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом каневським” 
13.15 т/с “Готель “Президент” 
14.20 “Судовi справи” 
15.20 “Сiмейний суд” 
18.10, 19.05 ток-шоу 
“Стосується кожного” 
22.35 т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 
00.25 Х/ф “Пiдмiна в одну 
мить” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ттБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“вiстi ттБ” 
14.15, 21.00 “тема дня” 
14.30 “Новини України” 
14.45, 16.00 “в об’єктивi 
ттБ” 
15.00 “Дiловий ритм” 
15.30 “Будьте здоровi” 
16.15 “Земляки” 
16.40 “вiконечко” 
17.25 “Пiснi нашого краю” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “До речi, про речi” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Моя улюблена 
робота” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “вечiрня казка” 
21.15 “Мiй Шевченко” 
21.30 “На часi” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Погляд 
зблизька” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Модна програма 
“Меланж” 

13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Маленькi 
пальчики” 
17.30 культура i мистецтво 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
22.35 Х/ф “Алiса 
i Шарлi” (2) 

ICTV
05.35, 20.15 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.40 т/с “У полi зору” 
11.20, 13.15, 16.50 т/с 
“Бомбило” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.30, 16.15 т/с “Лiтєйний” 
18.45, 21.05 Факти. вечiр 
21.20 т/с “Бригада” 
22.15 т/с “Лiсник” 
23.10 Х/ф “Центурiон” (2) 
01.00 Х/ф “Помста” (2) 

СТБ
06.40, 18.00, 22.00 “вiкна-
Новини” 
07.15, 16.00 “все буде 
добре!” 
09.10 “Зiркове життя. 
Залишенi дiтьми” 
10.10 Х/ф 
“Домробiтниця”(1) 
12.00, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
12.55 “МастерШеф” 
18.40 т/с “коли ми 
вдома”(2) 
19.00 “Зiркове життя. 
Дiти розлучень” 
21.00 “Мiстичнi 
iсторiї-6 
з Павлом костiциним” 
22.35 “кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
00.30 т/с “коли 
розтанув снiг”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 07.55 Kids Time 
06.35 М/с “Пригоди Джекi 
Чана” 
06.55 М/с “кунг-фу Панда: 
Легенди крутостi” 
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Стажисти № 6 
09.20 т/с “Щасливi 
разом” 
15.55, 19.00 т/с 
“воронiни” 
18.20, 00.55 Абзац! 
21.00 Х/ф “Астерикс i 
обелiкс: 
Мiсiя клеопатра” 
23.05 Х/ф “Рожева 
пантера 2” 
01.45 т/с “Плiткарка-5” 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.25 т/с 
“Слiд” (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.15, 05.30 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з 
Україною 
09.15, 03.00 Зоряний 
шлях 
10.00 т/с “Сестра моя, 
Любов” (1) 
11.50, 19.45 ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 т/с “Думай як жiнка” (1) 
21.00 т/с “кордон слiдчого 
Савельєва” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 т/с “операцiя 
“Ляльковод” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 “Нове шалене вiдео 
по-українськи” 
08.40, 21.30 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 т/с “ППС-2” (1) 
16.30, 19.00 т/с 
“вантаж” (1) 
22.00 т/с “Меч” (2) 
00.00 Х/ф “Помститись 
за Анджело” (2) 
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УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.20, 23.30 На слуху 
08.40 Паспортний сервiс 
09.15, 20.00 Про головне 
10.10 Д/ф “Жiнки в 
блакитних беретах” 
11.05, 18.55 т/с “Мiс Марпл” (1) 
12.20 “Схеми” з Наталiєю 
Седлецькою 
12.45 Слово 
13.20 Час-Ч 
13.45 казки Лiрника Сашка 
13.55 Хто в домi господар? 
14.15 Як це? 
14.40 вiра. Надiя. Любов 
15.35 Euronews 
15.50 театральнi сезони 
16.20 Музичне турне 
17.35 Д/ф “Палiтра. Бекон” 
18.15 Новини. Свiт 
22.00 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) 
09.40 “Чотири весiлля - 3” 
11.05 т/с “Сила. 
Повернення додому” (1) 
12.20, 13.15 “Розсмiши 
комiка” 
14.10 “Шiсть кадрiв” 
14.55 Х/ф “квиток на 
Vegas” 
17.10 т/с “Сила кохання 
Ферiхи” (1) 
20.20 “Мультибарбара” 
20.55 “вечiрнiй київ “ 
22.55 “Свiтське життя” 
23.55 Х/ф “Найкраща 
пропозицiя” (1) 

ІНТЕР
05.50, 20.00 “Подробицi” 
06.35 “Мультфiльм” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.50 
“Новини” 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з IНтЕРом” 
09.20 т/с “Гречанка” 
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом каневським” 
13.15 т/с “Готель “Президент”” 
14.20 “Судовi справи” 
15.20 “Сiмейний суд” 
18.10, 19.05 ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.45 т/с “Ластiвчине 
гнiздо” 
00.25 т/с “Друге дихання” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ттБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“вiстi ттБ” 
14.15 “тема дня” 
14.30 “Новини України” 
14.45 “Що робити?” 
15.45 “Захисник вiтчизни-
рятувальник” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.50, 20.40 “Пiснi нашого 
краю” 
17.15 “Слово має народний 
депутат” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Слiд” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Захiдний експрес” 
20.00 “Думки вголос” 
20.45 “вечiрня казка” 
21.00 “Актуально” 
21.30 “На часi” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 т/с “Моє 
серце наполягає” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 

08.00 вiкно в європу. 
Сильнi разом 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма 
“Етнографiя i фольклор” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Ангел з майбутнього” 
17.30 Модна програма 
“Меланж” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Програма “Слiд” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “катастрофа” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.45 т/с “У полi зору” 
11.25, 13.15, 16.55 т/с 
“Бомбило” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.35, 16.15 т/с “Лiтєйний” 
18.45 Факти. вечiр 
20.05 т/с “Фiзрук” 
00.00 Х/ф “Мiсiя порятунку-2. 
точка удару” (2) 

СТБ
08.50 “Зiркове життя. 
Зiрковi весiлля” 
09.50 Х/ф “Двi iсторiї про 
кохання”(1) 
11.50 Х/ф “Самара”(1) 
18.00, 22.00 “вiкна-Новини” 
18.40 т/с “коли ми 
вдома”(2) 
19.05 “Зiркове життя. 
Знаменитi бомжi” 
20.00, 22.35 Х/ф “Не було б 
щастя”(1) 
01.00 Х/ф “Принцеса 
цирку”(1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Стажисти №12 
09.30, 19.00 т/с “воронiни” 
18.20 Абзац! 
21.00 Х/ф “Санктум” 
23.10 Х/ф “Посейдон Рекс” (2) 
 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.25, 21.00 
т/с “Слiд” (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.15 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.00 т/с “Сестра моя, 
Любов” (1) 
11.50, 19.45 ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 т/с “Думай як жiнка” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 т/с “операцiя 
“Ляльковод” (2) 

2+2
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “крiт-2” (1) 
14.00 “вiдеобiмба” 
15.30 “облом.UA. Новий 
сезон” 
16.30 т/с “вантаж” (1) 
19.00 Х/ф “одиночка” (1) 
21.30 “Буде бiй”. всесвiтня 
серiя Боксу WSB: China 
Dragons (китай) – Ukraine 
Otamans (Україна) 
00.10 Х/ф “Забута 
рота” (2) 
01.50 Х/ф “Чорна 
Рада” (1) 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.20, 00.00 вiд першої 
особи. Пiдсумки 
07.35 На слуху. Пiдсумки 
08.30 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
09.15 Перша студiя 
10.30 Зима тривоги нашої 
11.00 книга ua 
11.30 Д/ф “Знищити АЕС” 
12.45 Свiтло 
13.15 Д/с “Мiй новий дiм – 
корея” 
14.00 Х/ф “Шоколаднi 
поцiлунки” (1) 
16.10 в гостях у Д.Гордона 
17.15 Чоловiчий клуб 
17.45 Чоловiчий клуб. Бокс 
19.00 т/с “Сержант Рокка” 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.10 Iнша музика з 
олексiєм коганом 
23.00 День янгола 

1+1
06.00 “Шiсть кадрiв” 
07.10, 19.30 тСН
08.00, 08.30 М/с “качинi 
iсторiї” (1) 
08.55 “Маша i ведмiдь” (1) 
09.40 “Свiтське життя” 
10.40 Х/ф “Самозванка” 
14.15 “вечiрнiй київ” 
16.15, 21.15 “вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка” 
20.15 “Українськi сенсацiї” 

ІНТЕР
05.55, 20.00 “Подробицi” 
06.40 “Мультфiльм” 
07.05 Д/ф “Плiснява” 
08.45 “Школа доктора 
комаровського” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Сiм няньок” 
11.25 т/с “Гречанка” 
18.10, 20.30 Х/ф “Чоловiк 
на годину” 
22.20 т/с “Iлюзiя щастя” 
02.20 Д/ф “Ризиковане 
життя. Шампунi” 
 

ТТБ
08.00 “Ранок з ттБ” 
14.00 “Актуально” 
14.15 “7 природних чудес 
України” 
14.30 “Новини України” 
14.45 “Пiсля школи” 
15.00 “На часi” 
15.30 “Шляхами тараса” 
15.45 “Думки вголос” 
16.00, 16.55 “Пiснi нашого 
краю” 
16.05 “кулiнарiя вiд Андрiя” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Мандри кота Фiнiка” 
17.00, 19.00 “Панорама 
подiй” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Скарби роду” 
20.00 “крiзь призму часу” 
20.30 “Сад. Город. квiтник” 
20.45 “вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.00 Програма “Унiкальна 
Україна” 
06.30, 11.15 Програма “Про 
нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “круїз або 
подорож розлучення” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма 
“Дивовижне i небезпечне” 
10.00 вiкно в європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 

11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 європа у фокусi 
12.30, 00.30 Х/ф “Бруно” 
14.30 Програма “Щоденник 
для батькiв” 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
“Маленька чаклунка” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 єдина країна 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Програма “Соло” 
21.00 Модна програма 
“Меланж” 
21.30 I.Федишин “Лише у 
нас на Українi” 
00.10 Час-тайм 

ICTV
09.05 Україна. код 
унiкальностi 
10.00 Дiстало! 
10.55 Громадянська оборона 
11.50 Iнсайдер 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф “ключ 
саламандри” 
14.55 т/с “Фiзрук” 
18.45 Факти. вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф “Днi руйнувань” 
22.00 Х/ф “колонiя” (2) 
23.40 Х/ф “Епiдемiя страху” 

СТБ
08.05 “караоке на Майданi” 
09.00 “все буде смачно!” 
10.30 Х/ф “кавказька 
полонянка, або Новi 
пригоди Шурика”(1) 
12.00 “кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
13.50 Х/ф “Не було б 
щастя”(1) 
18.00 Х/ф “Не було б 
щастя-2”(1) 
21.40 Х/ф “Двi iсторiї про 
кохання”(1) 
23.45 “Я соромлюсь свого 
тiла 2” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.45 М/с “Монстри проти 
прибульцiв” 
10.25 М/с “Iсторiї тома i 
Джеррi” 
12.20 Х/ф “Агент кодi 
Бенкс - 2” 
14.20 Уральськi пельменi 
16.05 Х/ф “Санктум” 
18.35 Х/ф “Моя 
суперколишня” (2) 
20.40 Х/ф “Анаконда” (2) 
22.30 Х/ф “Анаконда: Цiна 
експерименту” (2) 
00.25 Х/ф “Рожева 
пантера” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 т/с “Думай як жiнка” (1) 
08.00, 23.30 Х/ф “Формула 
щастя” (1) 
10.00 Зоряний шлях 
дайджест 
11.00 т/с “Мiй” (1) 
15.20, 19.40 т/с “Сестра 
моя, Любов” (1) 
01.25 т/с “операцiя 
“Ляльковод” (2) 

2+2
08.40 “ДжеДАI” 
09.00 Новини “Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
10.00 Х/ф “Антиснайпер. 
Новий рiвень” (1) 
12.00 Х/ф “Антиснайпер. 
Пострiл iз минулого” (1) 
14.00 т/с “Професiонал” (1) 
22.00 Х/ф “Господар” (1) 
00.05 Х/ф “Швидкий 
вогонь” (2) 
02.00 Х/ф 
“Захар Беркут” (1) 

УТ-1
07.30 Шеф-кухар країни 
08.30 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
09.15 Як це? 
09.35 Хто в домi господар? 
09.55 Школа 
Мерi Поппiнс 
10.10 М/ф “весела 
кругосвiтня подорож” 
10.25 Хочу бути 
11.00 Х/ф “Закоханi 
невротики” (1) 
12.45 Православний 
вiсник 
13.15 Д/с “Мiй новий дiм – 
корея” 
13.40 Фольк-music 
15.00 театральнi сезони 
15.30 Д/ф “Знищити АЕС” 
16.50 в гостях у Д.Гордона 
18.10 Гандбол. Чемпiонат 
свiту. Фiнал 
19.55 Д/ф “Джерела тисячi 
i однiєї ночi” 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.10 Документальний свiт 
Iндiї. Д/ф “Йога” 
23.00 На слуху. 
Пiдсумки 

1+1
08.00, 08.35 М/с “качинi 
iсторiї” (1) 
09.00 “Лото-забава” 
10.10 тСН 
10.55 М/ф “Ескiмоска - 2: 
пригоди в Арктицi” (1) 
11.00 М/ф “Маша 
i ведмiдь” (1) 
11.05 Х/ф “У вас буде 
дитина” 
19.30 “тСН-тиждень” 
21.00 “Голос. Дiти – 2” 
23.30 Х/ф “таксi Нью-
Йорка” (1) 

ІНТЕР
08.35 “Готуємо разом” 
09.30 “Недiльнi Новини” 
10.00 “орел i Решка. На 
краю свiту” 
10.55 т/с “Гречанка” 
18.00, 21.30 т/с “все 
спочатку” (2) 
20.00 “Подробицi тижня” 
23.30 Х/ф “Дiдька лисого” (2) 
 

ТТБ
08.00 “Ранок з ттБ” 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
15.30 “Назбиране” 
15.45 “крiзь призму часу” 
16.05 “Музей iграшок” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.30 “У країнi 
Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня 
в дарунок” 
19.00 “Народнi перлинки з 
бабусиної скриньки” 
19.30 “Мамина 
школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.45 “вечiрня казка” 
21.00 “вiдвертi 
дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Дива цивiлiзацiї” 

TV-4
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 Х/ф Дитяче кiно. 
“Маленька чаклунка” 
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 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 єдина країна 
22.10 Х/ф “Час пiд вогнем” 
(2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.35 Зiрка YouTube 
12.00 Дивитись усiм! 
12.45 Факти. День 
13.10 т/с “Лiсник” 
15.50 т/с “Бригада” 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Зоряний 
десант” 
22.45 Х/ф “Зоряний 
десант-2. Герой 
Федерацiї” 
00.20 Х/ф “Зоряний 
десант-3. Мародер” 

СТБ
09.00 “все буде смачно!” 
10.55 “караоке на Майданi” 
11.50 Х/ф “Не було б 
щастя-2”(1) 
15.30 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом костiциним” 
19.00 “Битва 
екстрасенсiв” 
20.30 “один за всiх” 
21.40 Х/ф “Москва – 
Лопушки”(1) 
23.35 “Детектор брехнi 7” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.55 Файна Юкрайна 
09.40 Х/ф “Прибульцi 2” 
11.55 Х/ф “Астерикс i 
обелiкс проти Цезаря” 
14.05 Х/ф “Астерикс i 
обелiкс: Мiсiя клеопатра” 
16.15 Х/ф “Астерикс на 
олiмпiйських iграх” 
18.45 Х/ф “Анаконда” (2) 
20.40 Х/ф “Анаконда: 
Полювання за проклятою 
орхiдеєю” (2) 
22.40 Х/ф “Анаконда: 
кривавий слiд” (2) 
00.30 Х/ф “Рожева пантера 2” 

ТРК “УКРАїНА”
06.30 Подiї 
07.10 т/с “Мiй” (1) 
11.00 т/с “кордон слiдчого 
Савельєва” (1) 
19.00, 02.30 Подiї тижня з 
олегом Панютою 
20.00 т/с “Анютине 
щастя” (1) 
00.00, 03.20 т/с “операцiя 
“Ляльковод” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 “Нове шалене вiдео 
по-українськи” 
06.45 Х/ф 
“Поєдинок” (1) 
11.00 “Люстратор 7.62” 
12.00 “ДжеДАI” 
13.00 т/с “ППС-2” (1) 
21.00 т/с “Чужий” (2) 
01.00 Х/ф “воронка” (2) 
02.25 Х/ф “все перемагає 
любов” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04)
У роботі спостерігається 

тенденція до поліпшення умов 
праці одночасно зі зростаючи-
ми вимогами до вас. очевид-
но, дарма платити гроші вам 
ніхто не збирається, а тому 
доведеться неабияк спітніти. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Сприятливі можливості 

для тих, хто налаштований 
щось змінити в особистому 

житті. Можна сподіватися на 
спонтанне знайомство, але 
не чекайте милості від долі. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Намагайтеся дотримува-

тися спокою, як в особистих 
відносинах, так і в роботі. 
Можна мирно влагодити 
будь-які спірні питання. 

РАК (22.06-23.07)
Гарний час для початку 

серйозних і тривалих від-

носин. Прекрасно йдуть 
справи, з’являється можли-
вість реалізувати свої ідеї 
на практиці. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Фонтан блискучих можли-

востей. З’являються нові зна-
йомі, пропозиції зміни робо-
ти. Добре йдуть справи в тих, 
хто стежить за подіями на ро-
боті і готовий вчасно зробити 
виграшну ставку. 

ДІВА (24.08-23.09)
ви приймаєте вдалі та 

спритні рішення у важких 
ситуаціях, у потрібний час 
ви опиняєтеся в потрібному 
місці. Ідеальний час для за-
кладки майбутніх відносин. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
очікується спокійна та 

гармонійна обстановка в 
родині та у любовних відно-
синах. ви добре розумієте 

потреби і почуття інших лю-
дей і вловлюєте всі відтінки 
їхнього настрою. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
ви здатні приймати нестан-

дартні та несподівані для на-
вколишніх рішення, за раху-
нок чого одержуєте переваги і 
завойовуєте більше симпатій. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Постарайтеся зріктися 

старого миру та обтруситися 

від прикрощів і перешкод, що 
заважають вам. в особистому 
житті настав час бути сміливі-
шими, заявіть голосніше про 
свої права і щирі бажання. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
З’явиться чимало можливос-

тей здійснити задумане у сфері 
професійного росту. Можна 
одержати високу протекцію, в 
робочому просторі ситуація змі-
нюється явно у вашу користь. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Сприятливий час для почат-

ку кардинальних змін на роботі. 
Можна почути несподівані й до-
сить привабливі нові пропозиції.

РИБИ (20.02-20.03)
Намагайтеся використати 

дипломатію та гнучкість в рі-
шенні складних питань. вміло 
проведені переговори підні-
муть на більш високий рівень 
ваш імідж і реальні доходи. 

13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “По той бiк минулого” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Слiдства. 
Iнфо” 
20.30 вiкно в європу. 
Сильнi разом 
21.30 Модна програма 
“Меланж” 
22.35 Х/ф “Улюбленець 
жiнок” (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.40, 03.10 т/с “У полi 
зору” 
11.20, 13.15, 16.55 т/с 
“Бомбило” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
14.35, 16.15 т/с “Лiтєйний” 
18.45, 21.00 Факти. вечiр 
20.15 Iнсайдер 
21.15 т/с “Бригада” 
22.15 т/с “Лiсник” 
23.10 Х/ф “Мiсiя порятунку” (2) 

СТБ
06.15, 18.00, 22.00 “вiкна-
Новини” 
06.50, 16.00 “все буде добре!” 
08.45 “Зiркове життя. 
Жiночi слабкостi чоловiкiв” 
09.40 “Зiркове життя. краса 
на кiнчику скальпеля” 
10.20 “Моя правда. Iрина 
Бiлик: коли кохання стає 
отрутою” 
12.10, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.00 “МастерШеф” 
18.40 т/с “коли ми вдома”(2) 
19.05 “Зiркове життя. 
Принц з iнтернету” 
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6 з 
Павлом костiциним” 
22.35 “Я соромлюсь свого 
тiла 2” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Стажисти №8 
09.55 т/с “Щасливi разом” 
15.55, 19.00 т/с “воронiни” 
18.20, 00.55 Абзац! 
21.00 Х/ф “Моя 
суперколишня” (2) 
23.00 Х/ф “Примари 
Марса” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.00, 15.25 т/с 
“Слiд” (1) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.10, 08.10 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.00 т/с “Сестра моя, 
Любов” (1) 
11.50, 19.45 ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 т/с “Думай як жiнка” (1) 
21.00 т/с “кордон слiдчого 
Савельєва” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 т/с “операцiя 
“Ляльковод” (2) 

2+2
08.40, 14.50, 21.30 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
“Спецкор” 
09.30 “Люстратор 7.62” 
09.40 Х/ф “крiт-2” (1) 
13.45 Д/п “Новi технологiї 
вiйни” 
15.50 Д/п “Шоста 
передача” 
16.30, 19.00 т/с “вантаж” 
(1) 
22.00 т/с “Меч” (2) 
00.00 Х/ф “Як злодiй у 
злодiя шапку вкрав” (1) 
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Держземагентство інформує

Обережно, шахраї!

До уваги роботодавців! 

Юстиція інформує

28 грудня 2014 року Верховною Радою 
України ухвалено Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо реформування 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування та легалізації фон-
ду оплати праці», який набув чинності з 1 
січня ц. р. Зазначеним законом внесено 
ряд змін до нормативно-правових актів, 
в тому числі до Кодексу законів про пра-
цю України. Так, вилучено статтю 24-1, 
яка передбачала реєстрацію трудового 
договору, укладеного між працівником 
і фізичною особою, центром зайнятос-
ті. Також статтю 24 КЗпПУ викладено в 
новій редакції, яка зазначає, що праців-
ник не може бути допущений до робо-
ти без укладення трудового договору, 
оформленого наказом чи розпоряджен-
ням власника або уповноваженого ним 

органу та без повідомлення централь-
ного органу виконавчої влади з питань 
забезпечення формування та реалізації 
державної політики з адміністрування 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування про 
прийняття працівника на роботу в по-
рядку, встановленому Кабінетом Міні-
стрів України. 

Відтак, з 1 січня 2015 року центр за-
йнятості не здійснює реєстрацію нових 
трудових договорів, укладених між пра-
цівником та фізичною особою. Однак 
обов’язковим залишається подання в 
центр зайнятості  звітності форми 3 – ПН 
«Інформація про попит на робочу силу 
(вакансії)».

надія ШКАБАр, 
директор районного центру зайнятості              

За інформацією Державної служби ста-
тистики України індекс споживчих цін на 
2014 рік становив 124,9 відсотка. Врахо-
вуючи це, коефіцієнт індексації норма-
тивної грошової оцінки земель, на який  
індексується нормативна грошова оцінка  
сільськогосподарських угідь, земель на-
селених пунктів та інших земель несіль-
ськогосподарського призначення, роз-
рахований  відповідно до пункту 289.2 
статті 289 Податкового кодексу України, 
станом на 1 січня поточного року стано-
вить 1,249.

Коефіцієнт індексації нормативної гро-
шової оцінки земель застосовується ку-
мулятивно, залежно від дати проведення 
нормативної грошової оцінки земль. Ко-
ефіцієнти індексації нормативної грошо-
вої оцінки земель становлять: 1996 рік 
– 1,703; 1997-й – 1,059; 1998-й – 1,006; 
1999-й – 1,127; 2000-й – 1,182; 2001-й 
– 1,02; 2005-й – 1,035; 2007-й – 1,028; 
2008-й – 1,152; 2009-й – 1,059; 2010-й – 
1,0; 2011-й – 1,0; 2012-й – 1,0;  2013-й – 
1,0; 2014-й рік – 1,249.

Нормативна грошова оцінка земель за 
2002-й, 2003-й, 2004-й і 2006-й роки не 

індексувалась. Кумулятивне значення ко-
ефіцієнта індексації нормативної грошо-
вої оцінки земель з 1995 року станом на 1 
січня цього року становить – 3,997.

*    *    *
Відділ Держземагентства у Чортківсько-

му районі повідомляє про те, що відповід-
но до Розпорядження Кабінету Міністрів 
за № 523 р. від 16 травня 2014 р., Закону 
України «Про адміністративні послуги» від 
20 квітня 2014 р., зокрема ст. 12, та згідно 
з наказом Головного управління Держзе-
магентства у Тернопільській області за № 
156/0/1314 від 30 грудня 2014 р. встанов-
лено, що з 1 січня ц. р. послуги, які на-
давалися відділом, надаватимуться через 
центри надання адміністративних послуг, 
створених при районних держадміністра-
ціях. Зокрема, такі послуги надаються 
центром при Чортківській РДА з 15 грудня 
2014 р. щоденно за адресою: м. Чортків, 
вул. Шевченка, 23.

            Любомир ХОМ`ЯК, 
начальник відділу Держземагентства 

у  Чортківському районі

Одним із таких актів є Інструкція з ор-
ганізації примусового виконання рішень, 
затверджена наказом Міністерства юсти-
ції України від 2 квітня 2012 р. за № 512/5, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 2 квітня 2012 р. за № 489/20802 
(із змінами), далі – Інструкція.

На практиці мають місце факти втрати 
виконавчого провадження або матеріа-
лів виконавчого провадження, які нега-
тивно впливають на своєчасність та по-
вноту виконання рішень.

З метою визначення механізму від-
новлення втраченого виконавчого про-
вадження чи його матеріалів наказом 
Міністерства юстиції України від 24 лис-
топада 2014 р. за № 1970/5 «Про вне-
сення зміни до Інструкції з організації 
примусового виконання рішень», зареє-
строваним в Міністерстві юстиції України 
26 листопада 2014 р. за № 1508/26285, 
Інструкцію доповнено розділом ХІV «Від-
новлення втраченого виконавчого про-
вадження або матеріалів виконавчого 
провадження».

Згідно з цією нормою за заявою сто-
рони виконавчого провадження або з 
ініціативи державного виконавця від-
новленню підлягають: втрачене вико-
навче провадження або його матеріали; 
знищене виконавче провадження у разі 
постановлення Європейським судом з 
прав людини рішення, відповідно до яко-
го держава зобов’язана виконати рішен-
ня національного суду.

У заяві повинно бути зазначено про 
відновлення якого саме виконавчого 
провадження просить сторона виконав-
чого провадження, реквізити виконав-
чого документа, сторони виконавчого 
провадження, їх місце проживання чи 
місцезнаходження (у разі наявності вка-
заної інформації у сторони виконавчого 
провадження), обставини втрати мате-
ріалів виконавчого провадження, по-
новлення яких саме документів сторона 

вважає необхідним, для якої мети необ-
хідне їх поновлення.

До заяви про відновлення втраченого 
виконавчого провадження чи його мате-
ріалів можуть додаватися документи або 
їхні копії, що збереглися у сторони вико-
навчого провадження, навіть якщо вони 
не посвідчені в установленому порядку.

Державний виконавець за власною 
ініціативою чи за заявою сторін, а також 
самі сторони можуть звернутися до суду 
або іншого органу (посадової особи), які 
видали виконавчий документ, за вида-
чею дубліката виконавчого документа.

Державний виконавець не пізніше 
наступного робочого дня з дня надхо-
дження до нього дубліката виконавчого 
документа виносить постанову про від-
новлення втраченого (знищеного) ви-
конавчого провадження і не пізніше на-
ступного дня надсилає її стягувачеві та 
боржникові.

У разі відновлення виконавчого про-
вадження за ініціативою державного 
виконавця він у постанові роз’яснює 
сторонам право надати документи ви-
конавчого провадження, їх копії, інші до-
кументи або відомості, що стосуються 
втраченого виконавчого провадження.

Для відновлення виконавчого прова-
дження чи його матеріалів державний 
виконавець використовує відомості Єди-
ного державного реєстру виконавчих 
проваджень при винесенні постанови та 
інші документи виконавчого проваджен-
ня, інформацію та документи, одержані 
ним, у тому числі від сторін виконавчого 
провадження.

Відновлене виконавче провадження 
підлягає виконанню в порядку, встанов-
леному Законом.

ірина ЖиГунОВА, 
начальник 

районного управління юстиції

Про зміни в реєстрації 
трудових договорів, укладених 

працівником та фізичною особою

Відновлення втраченого виконавчого 
провадження або матеріалів

виконавчого провадження
Основним завданням органів державної виконавчої служби територіальних 
управлінь юстиції є примусове виконання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб), які проводяться на підставах, в межах повноважень 
та у спосіб, визначених Законом україни «Про виконавче провадження» 

(далі – Закон), іншими нормативно-правовими актами, 
прийнятими відповідно до цього Закону.

Про індексацію нормативної 
грошової оцінки земель

Із запровадженням біометричних пас-
портів активізувалися шахраї та фірми-
посередники, які пропонують «при-
скорити» оформлення біометричного 
паспорта або ж взагалі оформити цей 
документ. Розцінки на послуги таких по-
середників коливаються від 1 тис. гри-
вень і більше. Закінчується це, як пра-
вило, в кращому випадку звичайним 
оформленням документа у міграційній 
службі у встановлений законодавством 
строк, у гіршому – втратою коштів і нео-
триманням документа. Інформація про 
вже виявлених «посередників» передана 
до правоохоронних органів для відповід-
ного реагування.

На своїх сайтах шахраї пишуть, що ні-
бито є офіційними партнерами Держав-
ної міграційної служби України, або ж 
Державного підприємства «Документ» у 
галузі оформлення документів, однак ані 
міграційна служба, ані ДП «Документ» не 
співпрацюють з питань оформлення пас-

порта для виїзду за кордон з жодними 
приватними компаніями.

Для оформлення біометричного пас-
порта громадянам необхідно звертатися 
до відповідного найближчого підрозді-
лу міграційної служби, і нікуди більше. 
Тільки працівники міграційної служби 
здійснюють фотографування, скануван-
ня підпису та відбитків пальців рук осо-
би, і без особистої присутності людини 
у підрозділі ДМС ці процедури провес-
ти неможливо. Система, на основі якої 
оформлюються паспорти, не приймає 
інформацію з жодних носіїв.

У разі виявлення приватних організа-
цій, які пропонують послуги з оформ-
лення біометричного паспорта, грома-
дяни мають інформувати правоохоронні 
органи або міграційну службу.

ілір`ян СВАричЕВСЬКий, 
завідувач Чортківського районного 

сектора УДМС України 
в Тернопільській області

Для забезпечення охорони 
майна та помешкання громадян 
Міністерство внутрішніх справ 
з 15 по 30 січня ц. р. проводить 
всеукраїнську акцію «Квартира під 
охорону». Краще витратити один 
раз гроші на охорону власного бу-
динку, ніж постійно жити в страху, 
що тебе можуть обікрасти.

Для того, щоб чортківча-
ни мали можливість захисти-
ти свої помешкання, Державна 
служба охорони пропонує їм 
п’ятдесятивідсоткову знижку на 
монтажні роботи зі встановлення 
охоронної сигналізації та підключення до 
пульта централізованої охорони.

чортківський рВ уМВС україни 
в Тернопільській області

Біометричний паспорт 
можна оформити лише

у міграційній службі
державна міграційна служба закликає громадян не користуватися послугами 

сумнівних посередників, які пропонують оформлення біометричних паспортів 
за підвищеними тарифами. Жодна організація в україні, 

окрім державної міграційної служби, не наділена повноваженнями 
щодо оформлення паспорта громадянина україни для виїзду за кордон.

Слушна пропозиція

Ваш дім – під цілодобовою 
охороною
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будинкиПРОДАЮТЬСЯ
квартири

Вважати недійсним

Розпорядження голови райдержадміністрації

приймаємо

Пасажирські 
перевезення

чортків – Москва
чортків – Санкт-Петербург

Доставка клієнтів щоденно з дому до 
місця призначення комфортабельними 
мікроавтобусами й автобусами.
Тел.: 096-053-70-07, 066-634-30-49.

Ліц. серії АД № 076940 від 8.10.2012 р.

металобрухт, макулатуру, поліетиле-
нову плівку у м. Чортків, по вул. Залізничній, 
35 (територія ливарного заводу). Можливий 
самовивіз. 

тел. 096-163-60-07.
Видавничій компанії на постійну роботу 
потрібні співпрацівники 

з власним легковим авто 
Зарплата висока. Комунікабельність 

обов’язкова
тел. 067-684-68-72

недорого велика 3-кімнатна квартира в 
м. Чортків, в новобудові, яка знаходиться в ра-
йоні кадуба біля АЗС “УкрНафта”. Дана кварти-
ра велика і простора, з підведеними усіма най-
необхіднішими комунікаціями (вода, газ, світло). 
Загальна площа квартири – 95 кв. м, житлова 
площа 60 кв. м, також є можливість збільшення 
площі квартири приблизно на 50 кв. м (детальні-
ша інформація за телефоном або під час зустрі-
чі). також є підвал площею 5 кв. м. 

тел. 097-611-62-03.

2-кімнатна квартира у смт Заводське по 
вул. Парковій, в хорошому стані, площею 50 кв. 
м. є лічильники на воду, газ, індивідуальне ім-
портне опалення, меблі: стінка для зали, спаль-
ня, крісла, килими. Усе в хорошому стані і за до-
ступною ціною. Цегляний гараж.

тел.: 2-46-20; 096-386-87-96. 

4-кімнатна квартира в смт Заводське по 
вул. Галицькій, 4, на 3-му поверсі, загальною 
площею 78 кв. м, житловою – 66 кв. м. Ціна 
договірна. 

тел. 096-491-79-70, 067-751-34-84. 

Чистимо замулені криниці 
за новою технологією 

Викачуємо мул до твердого дна
Тел.: 067-875-20-77, 095-540-09-67

терміново (недорого) будинок у с. Перехо-
ди по вул. Сонячній, 8. є земельна ділянка – 
49 сотих, великий сад, уся земля приватизо-
вана. є гараж, хлів. Будинок газифікований. 
Ціна договірна. 

тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86. 

будинок у с. Горішня вигнанка, поблизу но-
вої школи, газ, світло, вода, сарай. є 2 гаражі 
для бусів. 18 сотих землі. Недорого. земельна 
ділянка – 28 сотих у с. Горішня вигнанка.

тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

колектив Чортківського навчально-
наукового інституту підприємництва і 
бізнесу тНЕУ глибоко сумує з приводу 
смерті студентки ІV курсу ВОЙТОВИЧ 

Тетяни Василівни та висловлює щирі 
співчуття рідним покійної.

Адміністрація, профспілковий комі-
тет та колектив працівників Чортків-
ського державного медичного коледжу 
висловлюють щирі співчуття викла-

дачу коледжу Марії Іванівні кільчицькій з 
приводу тяжкої втрати – смерті матері.

тОВ “Мікрокредит” на роботу потрібен 
кредитний консультант.

тел. 067-322-91-44.

Ліцензія серії АД за № 510892, вид. 24.04.2014 р.

Педагогічний колектив і працівники 
Ягільницької ЗоШ І – ІІІ ступенів ви-
словлюють щирі співчуття вчительці 
початкових класів оксані Михайлівні 

Дутці з приводу смерті її матері. вічна 
пам`ять покійній.

Подяка
Зближалися Різдвяні свята. У дум-

ках вже дзвеніла колядка, пахла ме-
дом кутя, була прибрана ялинка.

Та в нашу хату прийшло горе – за-
хворів прекрасний батько, дідусь, 
чоловік. Першим на допомогу прий-
шов сімейний лікар Косівської лікар-
ської амбулаторії М.В.Старик разом 
з дружиною, медпрацівником цієї 
амбулаторії, також завідуючий ендо-
терапевтичним відділенням ЦКРЛ смт 
Заводське, просто прекрасна людина 
Б.Й.Максимишин. Він прибув у лікарню, 
хоч була неділя. Два тижні опікувався 
чоловіком старійшина неврологічно-
го відділу цієї лікарні С.І.Стефанчук 
– кваліфікований спеціаліст, який лі-
кує не лише медпрепаратами, але і 
дотепним жартом. Степан Іванович у 
свій час згуртував чудовий колектив 
професіоналів, медсестричок, техпра-
цівників, кухарів – гуманних, добрих, 
чуйних людей.

Дорогі наші рятівники! З великою 
вдячністю сьогодні просимо для вас 
Божого благословення та наснаги, 
адже ви несете відповідальність за тих, 
хто навіть втратив віру в одужання. 

Віншуємо вашим домівкам дні, бага-
ті на щастя і радість, родинний зати-
шок і тепло, достаток і щедру долю.

Нехай минуле зважує на терезах 
безцінний досвід, а майбутнє хай 
стелиться рушником щастя на многії 
і благії літа.

родина дЕрЕнюКіВ, 
с. Ридодуби 

На виконання статей 24, 39 Закону Укра-
їни «Про місцеві державні адміністрації», 
статті 31 Закону України «Про зайнятість 
населення» (зі змінами), Порядку організа-
ції громадських та інших робіт тимчасово-
го характеру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 березня 
2013 року за № 175, Програми зайнятості 
населення Чортківського району на пері-
од до 2017 року, затвердженої рішенням 
двадцять третьої сесії шостого скликання 
Чортківської районної ради від 29 жовтня 
2013 року за № 329, зі змінами внесеними 
рішенням тридцять другої сесії шостого 
скликання Чортківської районної ради від 
26 вересня 2014 року за № 467, з метою 
вирішення ряду суспільно корисних пи-
тань на територіях населених пунктів ра-
йону, сприяння зайнятості громадян:

1. Організувати у 2015 році проведення 
громадських робіт в Чортківському районі 
для додаткового стимулювання мотивації 
до праці, матеріальної підтримки зареє-
строваних безробітних, осіб, які перебу-
вають на обліку в Чортківському районно-
му центрі зайнятості, як такі, що шукають 
роботу, та працівників, які втратили части-
ну заробітної плати внаслідок вимушеного 
скорочення до 50 відсотків передбаченої 
законодавством тривалості робочого часу 
у зв’язку із зупиненням (скороченням) ви-
робництва продукції на підприємствах, 
установах, організаціях усіх форм влас-
ності на підставі укладених договорів між 
Чортківським районним центром зайня-
тості та роботодавцями.

2. Визначити перелік видів громадських 
робіт, що мають суспільно корисну спря-
мованість та відповідають потребам тери-
торіальних громад, згідно з додатком.

3. Фінансування громадських робіт 
здійснювати за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, роботодавців та інших джерел, 
не заборонених законодавством.

У разі залучення до громадських робіт 
зареєстрованих безробітних та (або) пра-
цівників, які втратили частину заробітної 
плати, фінансування організації таких 
робіт здійснюється пропорційно рівними 

частинами за рахунок коштів місцевих 
бюджетів та Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на 
випадок безробіття.

4. Рекомендувати виконавчим комітетам 
органів місцевого самоврядування району:

1) визначити види громадських робіт, 
які відповідають потребам територіаль-
них громад або задовольняють суспільні 
потреби територіальних громад,  робото-
давців, за участю яких планується органі-
зація таких робіт;

2) при формуванні місцевих бюджетів 
на 2015 рік передбачити кошти на органі-
зацію громадських робіт.

5. Чортківському районному центру за-
йнятості:

1) залучати на добровільних засадах 
роботодавців району до проведення гро-
мадських робіт;

2) укладати договори на проведен-
ня громадських робіт з підприємствами, 
установами і організаціями, які потребу-
ють додаткової робочої сили на виконання 
робіт, та здійснювати направлення грома-
дян, за їх згодою, на громадські роботи у 
відповідності до ситуації на ринку праці.

6. Сектору з питань внутрішньої політи-
ки, зв’язків з громадськими організаціями 
та засобами масової інформації апарату 
райдержадміністрації забезпечити опри-
люднення розпорядження в місцевих дру-
кованих засобах масової інформації та на 
сайті райдержадміністрації.

7. Дане розпорядження набирає чин-
ності з моменту його оприлюднення, але 
не раніше 1 січня 2015 року.

8. Контроль за виконанням розпоря-
дження залишаю за собою.

16 грудня 2014 р.                     № 379-од

Перший заступник голови
районної державної 
адміністрації                       В.ЗАПУХЛЯК

(Зареєстровано в Чортківському 
районному управлінні юстиції

29 грудня 2014 р. за № 12/145)

У відповідності до статті 14 Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову служ-
бу», п. 17 та п. 31 Положення про підготов-
ку і проведення призову громадян України 
на строкову військову службу та прийняття 
призовників на військову службу за контр-
актом, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 березня 2002 року за 
№ 352 (із змінами та доповненнями), врахо-
вуючи розпорядження Чортківського міського 
голови від 16 грудня 2014 року за № 626 «Про 
проведення приписки громадян України 1998 
року народження в м. Чортків», для форму-
вання молодого поповнення Збройних Сил 
України, з метою організованого і якісного 
проведення приписки громадян до призовної 
дільниці Чортківського району:

1. Виконавчим комітетам органів місцево-
го самоврядування, керівникам підприємств, 
установ, навчальних закладів, на яких покла-
дено первинний облік військовозобов’язаних 
та призовників:

1) подати у районний військовий комісаріат 
списки юнаків 1998 року народження, які під-
лягають приписці до призовної дільниці;

2) згідно з вимогою районного військового 
комісаріату оповіщати юнаків про виклик їх у 
військкомат і забезпечувати своєчасне при-
буття їх за цим викликом. Відповідальним 
за військовий облік прибувати у райвійсь-
ккомат разом з юнаками і під керівництвом 
спеціаліста першої категорії райвійськкомату 
приймати участь у дооформленні особових 
справ призовників.

2. Тимчасово виконуючому обов’язки ра-
йонного військового комісара Козаку Р.К.:

1) до 31 березня 2015 року провести при-
писку громадян 1998 року народження в 
приміщенні призовної дільниці Чортківського 
райвійськкомату за адресою: м. Чортків, вул. 
Шевченка, 40;

2) у разі  коли  після  подання  звіту у ра-
йонному військовому комісаріаті виникне не-
обхідність проведення приписки громадян, 
яких додатково розшукано або які поверну-
лися з медичного обстеження (лікування) та 
стосовно яких необхідно повторно розгляну-
ти питання про їх придатність до військової 
служби за станом здоров’я, комісії з питань 
приписки дозволяється провести додаткові 
засідання, після закінчення яких дані оста-
точного підсумку включаються до звіту про 
черговий призов.

3. Для визначення придатності громадян 
1998 року народження до військової служби, 
навчання в організаціях товариства сприян-
ня обороні України, вступу до військових на-
вчальних закладів начальнику відділу охоро-
ни здоров’я районної державної адміністрації 
Швидюку І.О. організувати медичний огляд 
громадян, що підлягають приписці на призо-
вній дільниці, для чого:

1) своєчасно, згідно з окремим графіком 
райвійськкомату, проводити флюорографічне 
обстеження органів грудної клітки, електро-
кардіограму серця;

2) у лабораторії центральної комунальної 
районної лікарні проводити необхідні аналі-
зи: визначати групу крові і резус-фактор кро-
ві громадян 1998 року народження.

Видачу результатів аналізів проводити 
протягом  усього робочого часу;

3) на призовній дільниці обладнати лікар-
ські кабінети на період приписки та забез-
печити їх необхідним інструментарієм та ме-
дичними препаратами;

4) для проведення стаціонарного обсте-
ження юнаків виділити 6-8 ліжко-місць. При-
значити відповідальних лікарів з відповідною 
категорією, які будуть контролювати якість 
стаціонарного обстеження;

5) для забезпечення медичного обстежен-
ня на призовну дільницю направити також се-
редній медичний персонал;

6) на додаткове медичне обстеження та 
лікування юнаків для визначення їх придат-
ності до військової служби приймати тільки із 
скеруванням з райвійськкомату;

7) додаткове медичне обстеження юнаків 
проводити безоплатно.

4. Затвердити Основний та Резервний 
склади районної комісії з питань приписки 
громадян до призовної дільниці, що дода-
ються.

5. На весь період виконання своїх обов’язків 
за лікарями-спеціалістами, середнім ме-
дичним персоналом, технічним персоналом 
та іншими працівниками зберігається місце 
роботи та середньомісячна заробітна плата 
за місцем основної роботи, яка виплачується 
згідно з діючим законодавством України.

6. Районному відділу УМВС України в Тер-
нопільській області надавати в межах компе-
тенції всебічну допомогу райвійськкомату на 
період проведення приписки.

7. Відділу освіти Чортківської районної 
державної адміністрації та управлінню освіти 
Чортківської міської ради направити в роз-
порядження Чортківського райвійськкомату 
по одному працівнику з вищою педагогічною 
освітою (психологів) для проведення всебіч-
ного вивчення особистості призовників згідно 
з методичними вказівками райвійськкомату.

8. Термін явки громадян на комісію з при-
писки визначити наказом військового комі-
сара та довести до відома громадян персо-
нальними повістками.

9. Редакціям часопису «Голос народу» та 
районного радіомовлення забезпечити опри-
люднення даного розпорядження.

10. Чортківському районному військовому 
комісаріату після завершення приписки гро-
мадян 1998 року народження до 25 квітня 
2015 року подати повну інформацію голові 
районної державної адміністрації про хід та 
завершення приписки у районі.

11. Дане розпорядження набирає чинності 
з моменту його оприлюднення, але не раніше 
1 січня 2015 року.

12. Контроль за виконанням розпоряджен-
ня покласти на заступника голови районної 
державної адміністрації Вівата І.О. та тимча-
сово виконуючого обов’язки районного вій-
ськового комісара Козака К.Р.

17 грудня 2014 р.                     № 380-од

Перший заступник голови
районної державної 
адміністрації                       В.ЗАПУХЛЯК

(Зареєстровано в Чортківському 
районному управлінні юстиції

29 грудня 2014 р. за № 13/146)

Про підготовку та проведення приписки громадян 
1998 року народження до призовної дільниці 
Чортківського району Тернопільської області

Про організацію громадських робіт
 у Чортківському районі на 2015 рік

диплом кваліфікованого робітника з 
отриманням середньої освіти серії ВК за № 
000901, виданий 25 квітня 1996 р. Чортків-
ським професійним училищем-агрофірмою 
на ім`я: ШВед Тетяна Іванівна.
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Щиро вітаємо із ювілеєм 
люблячого чоловіка, 

дорогого татуся, дідуся
Богдана петровича ГЕрЧака.

Наш славний 
 і рідний, найкращий 
                    у світі, 
3 тобою нам завжди 
    затишно й світло. 
ти гарний господар 
    і батько чудовий,
Даруєш турботу 
    та море  любові. 
Спасибі за ласку, 
    за руки умілі, 

Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – Цариця Свята – 
Дарує щасливі та довгі літа.

з повагою – дружина, 
діти, внуки.

Вітаємо з 55-річним ювілеєм, 
яке вона святкує сьогодні, 

незрівнянну, щиру, добру, улюблену хресну 
Галину Євстахіївну МалаНій

з м. Чортків.
Хай буде цей день 
 незабутньо 
    прекрасним,
А небо завжди буде 
     чистим і ясним,
Щоб зустрічі були 
  веселі й чудові,
Щоб усі шанували 
  вас і любили,
Щоб очі від щастя, 
     як зорі, горіли.

Хай Сили Небесні вас бережуть,
Ангели щастя на крилах несуть,
Матінка Божа – Цариця Свята
Дарує щасливі та многі літа.

з повагою та любов̀ ю – 
похресник Олег пасічник 

із сім`єю.

Сьогодні загостить 55-й ювілей на 
поріг шанованої нами, улюбленої куми

Галини Євстахіївни МалаНій.
Сьогодні у тебе 
                свято
І щиро хочем 
         побажати 
Здоров’я і щастя 
          людського, 
Добра у сім’ї 
          та любові. 
Хай збудеться все, 
         що ти хочеш, 
Хай збудеться все, 

                                             що чекаєш, 
Хай стежка проляже в трояндах, 
Яку ти в житті прокладаєш. 
Хай буде удача у всьому, 
Багатство і радість, наснага, 
Людське розуміння й повага. 
Хай Матір Божа тебе охороняє, 
Господь Бог здоров`я посилає, 
Молитва до неба сьогодні зліта 

На многії, щасливі 
                       і благії літа.

куми Василь
 та Галина пасічники.

Найкращі, найтепліші слова вітань 
шлемо з нагоди 70-річчя,

яке вона святкуватиме 25 січня, 
Марії Миколаївні Шкляр

 із с. Коцюбинчики.
Нам важко віднайти 

ті слова, які б передали 
наші почуття, нашу 
любов до вас і нашу 
вдячність за тепло 
вашого серця, 
за добро душі, за 
безкінечну турботу 
про нас, дітей, внуків 
та правнуків.

А ще за працьови-
тість ваших рук, які не знають ніколи спо-
чинку, за мудрість ваших порад, які супро-
воджують нас у житті.

На знак любові, шани і вдячності низько 
вклоняємось вам, наша дорога мамо, ба-
бусю, прабабусю. 

Бажаємо щастя, здоров`я багато, 
Щоб вдалося вам ювілейне свято. 
Хоч ви народились холодної днини, 
А сонечком стали для всієї родини. 
У цей радісний день, в це ювілейне свято 
Хай доля намітить вам років багато,
відпустить здоров`я, щастя й добра!
Хай повниться ласкою хата, 
Багато в ній буде людського тепла. 
Хай Ісус Христос рожденний, 
Що прийшов спасти весь світ, 
Дасть вам вік благословенний 

І прожити многая літ. 
з любов̀ ю та повагою 

– правнучата Евеліночка, 
поліночка, тимофійко; внуки 

Галинка, анатолій, сергій, 
тетянка, Юля, Микола, Олексій; донька 

Ольга, зять Євгеній, син Василь, невістка 
Ольга, чоловік іван та вся родина.

Щиро вітаємо з 80-річчям 
дорогу дружину, матусю, тещу, 

свекруху, бабусю і прабабусю
Юлію павлівну кОлОДій

з м. Чортків.
Летять літа, 
  мов бистрі води, 
І не вернути 
            їх назад,
А нам не віриться, 
Що вже сьогодні 
                 вам 80.
Хай нових днів 
   ще буде безліч,
Без ліку щастя 
          і пісень. 
Прийміть вітання найщиріші 
в цей світлий, ювілейний день. 
Здоров’я, щастя 
               зичим не на рік, 
На все життя бажаєм його щиро, 
Щоб радісним і довгим 
                           був ваш вік
З добром, любов`ю, 
                         спокоєм і миром. 
Ми просимо в Бога років багато 
в здоров’ї хорошім 
                       світанки стрічати. 
Хай Матінка Божа від зла захищає, 
від горя боронить 
                          молитва свята, 
Христос хай здоров’я посилає 
На довгі, щасливі й благі літа.

з повагою – 
чоловік стефан, син роман, 

донька Надія, невістка ірина, 
зять тарас, 

внучки Наталя і Юля, 
зяті роман і Борис, 

правнук Дениско.

Педагогічна спільнота Чортківщини 
щиро вітає з Днем народження 

начальника відділу освіти Чортківської 
райдержадміністрації 

ірину Михайлівну Гульку.
У цей святковий день 

бажаємо вам міцного 
здоров’я, щастя, миру, 
злагоди, сонця, добра 
та родинного тепла.

Нехай здоров’я 
  завжди добрим 
             буде,
Щоб у роботі 
     ладилось усе, 
За справи добрі хай   
                   шанують люди,
У дім хай доля затишок несе. 
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа, 
А тиха радість, чиста і висока, 
Щоденно хай у дім ваш заверта.
Хай постійний успіх, радість і достаток 
Сипляться на вас, немов вишневий цвіт, 
Хай життєвий досвід творить з буднів свята, 
А Господь дарує многа-многа літ!
Нехай оселя вашої душі 

Зорею щастя буде обігріта, 
Хай бережуть вас ангели святі 
На довгий вік, на довгі 
             й благі літа.

Сердечно вітаємо 
із 70-річним ювілеєм

Богдана петровича ГЕрЧака.
Ми щиро вас поздоровляємо,
Добра вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаємо
І довгі, довгі літа.
Дай Боже вам надалі щастя,
Добра, любові та тепла,
Хай все найкраще вам додасться,
А смуток весь згорить дотла.
Бажаємо вам здоров`я, сили,
Бо це – найбільший дар в житті,
Щоб ви аж до ста літ прожили
І більше не знали горя у житті.
Хай Матір Божа вас оберігає,

Ісус здоров`я посилає
На многії і благії літа.

з повагою – сім`я 
левицьких.

19 січня відсвяткувала свій 55-літній 
ювілей завідуюча “Маркет-Теко” 

с. Бичківці
іванна Вікторівна рОМаНіВ.

Бажаємо миру і світлої долі,
Здоров`я, енергії, сили доволі,
творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
Душа хай від болю ніколи не плаче,
Нехай супроводжує вічно удача.
На довгих стежинах життєвої ниви
Будьте завжди усміхненою, 

         завжди щасливою!
з повагою – колектив 

пск “Маркет-теко” 
Чортківського райст. 

Щиро вітаємо з Днем народження 
начальника відділу освіти Чортківської 

райдержадміністрації 
ірину Михайлівну Гульку.

Хай рушниками 
добра і любові щедро 
стелить вам дорогу 
доля, нехай радість, 
як ласкаве сонце, осяює 
кожен ваш крок.

Нехай здійснять-
ся всі ваші задуми, і 
кожен ваш день буде 
осяяний почуттям 
любові і взаєморозу-
міння, а добре здоров’я та гарний настрій 
стануть запорукою успішної праці і благо-
получчя. 

Нехай життя квітує буйним цвітом
І День народження приходить 
                               знов і знов, 
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Натхнення вам у праці нелегкій 
І радості та втіхи від родини. 
Нехай на вашому життєвому путі 
Не буде ні каміння, ні тернини.
Хай за добро вам платиться добром 
І дні будуть зігріті людською любов’ю, 
Хай доля лагідним огорне вас крилом, 
А серце буде в мирі і спокої. 
Бажаємо вам сил для нових звершень 
І зичим творчих успіхів в житті.
Надійні вірні друзі й добрі справи
Хай будуть завжди 
               поруч на життєвому путі. 
Незабутніх вражень, щасливих подій, 
Здійснення задумів, втілення мрій! 
Хай палають в серці почуття високі, 
А Господь дарує повні щастям роки!

з найкращими побажаннями – 
працівники відділу освіти, 

методисти рМк, директори 
та заступники директорів шкіл 

Чортківського району.

25 січня ц. р. о 9-й год. стартує відкрита першість Чортківського району з фут-
залу, організаторами якої виступають РЦФЗН «Спорт для всіх», відділ у справах 
молоді та спорту райдержадміністрації, районна федерація футболу. Змагання 
проходитимуть у спорткомплексі «Економіст». Запрошуємо футбольних уболі-
вальників стати свідками запеклих футбольних баталій.

Від свята до свята

“А що третій празник – 
Святе Водохреща...”

Ось так 
 врочисто-зворушливо 

окроплювалися-причащалися 
водичкою-йорданичкою 

у день третього, 
заключного в циклі 

різдвяних свят мешканці 
та гості улашківців – села, 
здавна знаного у Галичині 

й на Поділлі своїми 
духовними звичаями 

і традиціями.

Фото Віталія ПОБуриннОГО


