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Стихія

Поросята 
м’ясних порід 
селекції Данії 
та Голландії: 
«Ландрас», 
«Йоркшир», 
«Дюрок», 

які 
відзначаються 

високими 
приростами ваги 

та стійкістю 
до хвороб

ЧОРТКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 
ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА І БІЗНЕСУ 
ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

На денну та заочну форми навчання за напрямами:
– Облік і аудит (облік і аудит в промисловості; облік, контроль 

та правове забезпечення у бюджетній сфері)
– Фінанси і кредит (банківська справа; фінанси в системі митних органів)
– Документознавство та інформаційна діяльність
– Менеджмент у сфері охорони здоров’я
– Менеджмент технічного сервісу
– Правознавство
– Менеджмент організацій (інститут післядипломної освіти)

Приймальна комісія ЧННІПБ радо вітає вас за адресою:
Тернопільська обл., м. Чортків, вул. С.Бандери, 46; тел. (03552) 2-13-97

Прийом документів
 Вступники на основі базової та повної загальної середньої освіти 

На денну та заочно-дистаційну форму навчання:
з 10 липня по 1 серпня 2015 р.

Вступники на базі ОКР кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, 
бакалавр, спеціаліст, магістр

На денну та заочно-дистанційну форму навчання:
з 10 липня по 24 липня 2015 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№ 547/2015-рп
Про призначення М.Сташківа 

головою Чортківської районної державної 
адміністрації Тернопільської області

Призначити СТАШКІВА Михайла Федоро-
вича головою Чортківської районної дер-
жавної адміністрації Тернопільської об-
ласті.

Президент України       Петро ПОРОШЕНКО

21 травня 2015 року

СТАШКІВ Михайло Федорович, наро-
дився 11 січня 1961 р. 
у с. Косів Чортківсько-
го району. Закінчив 
Кам`янець-Подільський 
будівельний технікум, 
Тернопільський педа-
гогічний університет. З 
1991 р. по 2002 р. пра-
цював викладачем 
Буданівського ПТУ. 
Обирався Звиняцьким 
сільським головою 
(2002-2006 рр.). До 

призначення на посаду голови Чортківської 
РДА працював помічником-консультантом на-
родного депутата України О.Барни. Депутат 
Чортківської районної ради. Проживає у с. 
Звиняч. Одружений. Має двоє дорослих синів.  Ось це – фотосвідчення влади стихії води й градобою, 

що минулого вівторка, вже за полудень, зненацька накрили всенький Чортків 
і фрагментарно – Чортківщину. А ще ж «господарили» грім-блискавка, і то 

довгенько, а відтак, стишившись та перепочивши, – знову.
 І то не лише в Чорткові – пригорщі граду «упіймано» в с. Кривеньке, 

адже та зона постраждала найвідчутніше.

Читайте на 6-й стор.

Венеція у чортківських кварталах. 
І – град на полях

У неділю, 31 травня, в РКБК ім. К.Рубчакової відбудеться 
зустріч народного депутата України Олега БАРНИ з вибор-
цями краю із наболілих питань (АТО, тарифи, реформи, по-
літична ситуація і т. д.). Поч. о 14-й год.

*    *    *
3 червня в залі засідань районної ради проходитимуть 

громадські консультації з сільськими головами, підприєм-
цями Чортківщини з питань адміністративно-територіаль-
ної реформи. Поч. о 10-й год.

*    *    *
3 червня в РКБК ім. К.Рубчакової відбудеться презентація 

книги нашого земляка, учасника революційних подій на 
Майдані і воїна АТО Андрія Юркевича «Моя революція» за 
участю дружини загиблого Героя Христини Юркевич та бо-
йових побратимів. Початок о 14-й год. Герої не вмирають!

Ліц. МОН України серії АВ № 498240 від 23.10.2009 р.

Оголошення



29 травня. Тривалість дня – 16.02. Схід – 4.55. Захід – 20.57. Іменини святкують Єфрем, Теодор
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На часі2
Реалії

В ЄС з нетерпінням очікують на завершен-
ня Україною другого етапу Плану дій з візової 
лібералізації – надати безвізовий режим на-
шій державі представники Євросоюзу готові 
вже з наступного року. Окрім того, з 2016-го 
почне діяти і зона вільної торгівлі України 
та ЄС. А Україна отримає близько двох мі-
льярдів євро макрофінансової допомоги від 
Євросоюзу. Такими є основні результати са-
міту країн «Східного партнерства», який за-
вершився в Ризі наприкінці минулого тижня. 
Заяви та дії іноземних політиків чітко засвід-
чили: ЄС цінує та поважає європейський ви-
бір, який Україна відстояла на Майдані ціною 
людських життів.

Між тим у самій Україні обговорення ре-
зультатів саміту стало лакмусовим папір-
цем, який виявив, хто з політиків та експертів 
дбає про розвиток країни, а хто піклується 
виключно про власний політичний імідж та 
мріє про реванш старої влади. Так, ще на-
передодні зустрічі в латвійській столиці чи-
мало українських видань, підконтрольних 
проросійським олігархам, почали роздувати 
істерику й переконувати українців, що нікому 
в Європі ми не потрібні. Мовляв, «от поба-
чите, що в Ризі Україні відмовлять у вступі в 
ЄС». Дійшло навіть до того, що одне з вітчиз-
няних інформаційних агентств у прагненні 
показати провал України на саміті подало 
неправдиву заяву голови Єврокомісії Жа-
на-Клода Юнкера: він начебто заявив, що 
жодних перспектив членства України в ЄС 
немає. Між тим, насправді Юнкер відзначив, 
що «це не зустріч, на якій розглядають пи-
тання членства у ЄС. Але ми маємо впевни-
тись, що європейська перспектива існує для 
кожної з країн «Східного партнерства». 

Простіше кажучи, очікувати на якісь сиг-
нали щодо вступу України до ЄС на саміті 
в Ризі просто не було сенсу – такі питання 
під час зустрічі обговорювати навіть не зби-
рались. Та й очевидно, що до завершення 
війни на сході піднімати це питання не має 
сенсу. Між тим, саме за «відсутність євро-
пейської перспективи» зачепились прокрем-
лівські політики та видання, аби дискреди-
тувати всю роботу української влади щодо 
зближення з ЄС. Їхній розрахунок простий: 
акцентуючи на тому, що Україну «не беруть 
до Європи», підвести до думки, що країні 
треба рухатись не на Захід, а на Північ. Під 
крило «старшого брата», який ніяк не може 
пережити той факт, що Україна вийшла з 
його зони впливу. Росія навіть спробувала 
зірвати саміт у Ризі: учасники дуже довго 
узгоджували фінальний варіант резолюції 
саміту, в якому засуджується анексія Кри-
му. Проти такого формулювання виступили 
Вірменія та Білорусь, які традиційно підтри-
мують Росію, та несподівано Азербайджан. 
Між тим Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк у розмові з авторитетним виданням 
«The Financial Times» закликав європейських 
політиків не боятися Кремля: «Це Росія по-

винна боятися вас, всіх нас». 
Останні події на міжнародній економічній 

арені свідчать, що Росії і справді час по-
чинати боятися своїх сусідів по земній кулі 
– надто вже великими є збитки від санкцій, 
які запровадили західні країни через анек-
сію Росією Криму та збройний конфлікт на 
Донбасі. І в той час, як РФ стрімголов нама-
гається вигадати, як же вижити в таких умо-
вах, Україна отримує допомогу міжнародних 
партнерів. Саме така допомога найкраще 
свідчить про те, що Європа зацікавлена у 
сильній і незалежній Україні. Одне з провід-
них світових видань «Економіст» закликає 
Європу надавати Україні ще більші кошти – і 
реструктуризувати її борги.

Надання коштів західними країнами є сиг-
налом довіри до української влади, впевне-
ності в успішності реформ, які сьогодні здій-
снює Кабмін. Так, у декларації, підписаній на 
ризькому саміті, вітається надання Україні 
макроекономічної підтримки у вигляді кре-
дитів МВФ, Євросоюзу (на суму 1, 8 млрд. 
євро), торгівельних преференцій, а також 
безоплатної фінансової допомоги. Таким 
чином Європа відреагувала на поступ, який 
сьогодні, попри військовий конфлікт і шале-
ний тиск Росії, здійснює Україна. 

Хоч і повільними темпами, але в країні 
йдуть реформи, поступово приборкується 
корупція, пожвавлюється економіка. Тита-
нічні зусилля уряду призвели до того, що 
перший квартал вперше за багато років 
Україна завершила з профіцитом державно-
го бюджету 3,6 млрд. грн., а доходи держбю-
джету за цей період зросли приблизно на 37 
відсотків. Як наслідок – голова уряду Арсе-
ній Яценюк припустив, що зарплати і пенсії 
в Україні вдасться підвищити не з 1 грудня, 
як це записано у коаліційній угоді, а вже най-
ближчим часом. 

Добробут українців залишається голов-
ною цінністю нової влади. «Ми готові до 
цієї індексації. І я перший, хто зацікавлений 
у тому, аби перенести термін індексації», – 
відзначив прем’єр. Такі успіхи і підтримка, як 
з боку ЄС, так і з боку США, перекреслюють 
плани Кремля – руками своїх сателітів розхи-
тати ситуацію в країні й знову захопити вла-
ду в Києві. От і з’являються розпачливі заяви 
про те, що «Україна не потрібна Європі». А от 
про те, скільки угод про співпрацю вже під-
писано українським урядом із європейськи-
ми структурами і скільки мільярдів іноземці 
готові вкладати в Україну, такі горе-експерти 
воліють не згадувати. Бо ж тоді картина буде 
очевидною: «погана» Європа надає кошти і 
допомогу, а «хороша» Росія несе українцям 
смерть і проблеми. Тож іншого вибору, як за-
йти у прочинені Європою двері, наша країна 
не має. Якщо хоче залишитись незалежною, 
суверенною державою – досягти європей-
ського рівня добробуту й свободи. 

       
Мирослав  МАРТИНЮК

Непросто буде працювати новому голові РДА. 
Це зрозуміли всі присутні того дня, 26 травня, 
на офіційному представленні у великій залі за-
сідань районної ради, який заповнили не тільки 
запрошені, а й численні активісти політичних 
партій, громадських організацій тощо. Як тільки-
но С.Барна взяв слово, наперед зали вийшли 
(щоправда, ненадовго) дві активістки зі Штабу 
національного спротиву з написаними гаслами: 
«Вимагаємо продовження люстрації», «Призна-
чення голови РДА кулуарне та без громадського 
обговорення». Зрештою, крім даної акції та кіль-
кох реплік із залу, на цьому певні непередбачу-

вані моменти, що десь не зовсім вписувалися в 
сценарій, закінчилися. 

Очільник області, вперше побувавши у новій 
для себе іпостасі на Чортківщині, наголосив, що 
йому надзвичайно приємно сьогодні бути у рід-
ному краї. А призначення очільників держадміні-
страцій – це виключно прерогатива Президента 
України. Водночас проінформував про ключові 
завдання, які стоять нині перед державною вла-
дою. Насамперед – проведення чергової хвилі 
мобілізації. Політика Президента спрямована на 
те, щоби підсилити обороноздатність країни, й 
нині відчуваються певні позитивні зміни в цьому 
напрямку, сформовані структури самооборони 
тощо. Принагідно він подякував волонтерам, 
усім, хто долучається до підтримки української 
армії, вручивши подяку голові ради аграрних під-
приємств Чортківщини В.С.Градовому. 

Наступне завдання – боротьба з корупцією і 
відновлення довіри до виконавчої вертикалі гілки 
влади. Кожен чиновник, запевнив він, що діятиме 
всупереч інтересам людей, закону, буде звіль-
нений з посади. Райдержадміністрація має бути 
відкритою для всіх, для підприємців, які готові 
працювати легально, створювати робочі місця і 
сплачувати податки. 

Що стосується економічних завдань, це – на-
самперед відновлення роботи переробних під-
приємств краю, запуск спиртових заводів, які до-
недавна формували 25 відсотків власних доходів 
області. 

Сьогодні добре налагоджена співпраця з на-
родними обранцями від Тернопілля. Завдяки 
цьому обдержадміністрацією запропоновано 
вирішення кількох проблемних питань у Чорт-
ківському районі за рахунок бюджетних коштів.  
Зокрема, реконструкція котельні та встановлен-
ня котлів на альтернативні види палива по вул. 
С.Бандери і Кн. В.Великого у Чорткові, рекон-
струкція РК ДЮСШ і будинку культури в Білобож-

ниці. 
Зачитавши відповідний президентський до-

кумент про призначення голови Чортківської 
РДА, він побажав М.Сташківу передусім міцного 
здоров`я, щоби реалізувати всі покладені на ньо-
го державою важливі завдання.

Новопризначений очільник Чортківської РДА, 
котрого запросили до слова, щиро зізнався, що 
це для нього насамперед велика відповідаль-
ність перед жителями району. Довіру народу до 
влади буде нелегко відновити. Тому пріоритет-
ним на даному етапі є збереження територіаль-
ної цілісності нашої держави, відновлення пре-

стижу захисника Вітчизни, допомога воїнам АТО, 
їхнім сім`ям, боротьба з корупцією. Крім цього – 
створення робочих місць, відновлення інфраструк-
тури району, ремонту доріг. «Знаю, що це буде важ-
ко зробити, але я впевнений, що нам допоможе Бог 
і ми разом побудуємо таку державу, про яку мріяли 
герої Небесної сотні, воїни АТО, вояки УПА». 

Від районної ради, усього депутатського кор-
пусу, сільських голів вітав пана Сташківа з при-
значенням на цю відповідальну посаду заступник 
голови райради Любомир Хруставка. Новому го-
лові РДА, підкреслив він, відомі проблеми району, 
оскільки звідси родом. Має досвід роботи на посаді 
сільського голови, помічника народного депутата. 
Користуючись нагодою, звернувся до голови ОДА 
С.Барни з узагальненим проханням активу району 
не допустити в ході грядущої адміністративно-те-
риторіальної реформи перетворення великого 
Чортківського району в одну невелику громаду, на 
що отримав запевнення у підтримці. 

Привітав свого побратима, з яким разом стоя-
ли ще на помаранчевому майдані, відстоювали 
вибір народу в Харківській області під час пре-
зидентської кампанії 2005 р., і народний депутат 
Олег Барна, поручившись за пана Михайла. А та-
кож закликав присутніх відкинути вбік політичні 
амбіції та разом боротися з корупцією, будувати 
ту Україну, яку вимагав Майдан.

Поблагословили М.Сташківа на плідну працю 
владика Бучацької єпархії УГКЦ кир Димитрій 
Григорак і митрофорний протоієрей декан Чорт-
ківського деканату УПЦ КП Михаїл Левкович, по-
дарувавши посвячені образи.

Голова облдержадміністрації С.Барна особис-
то провів Михайла Сташківа до робочого кабіне-
ту, який пустував вісім місяців, а священнослу-
жителі освятили приміщення.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Європа відкрила Україні двері
Подія

Чортківщина, нарешті, з головою
Як і очікувалося, головою Чортківської райдержадміністрації згідно

 з відповідним розпорядженням Президента України П.Порошенка від 21 травня 
ц. р. став Михайло Сташків. (Воістину, Вознесіння Господнє стало для Михайла 

Федоровича знаковим днем). Представити новопризначеного керівника виконавчої 
гілки влади Чортківщини прибув голова обласної держадміністрації 

Степан Барна, до речі, теж наш земляк.
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30 травня. Тривалість дня – 16.04. Схід – 4.54. Захід – 20.58. 

Крик душі

Точка  зору

З квітня зросли тарифи на комунальні послуги. Тарифи разом 
із цінами підскочили вгору. Зарплати і пенсії залишилися такими 
ж. При цьому ми як і раніше не знаємо, за яким алгоритмом вони 
формуються. Монополісти зберігають цю таємницю й уряд (свідо-
мо чи ні) їм у цьому потурає.

Експерт у сфері ЖКГ Дмитро Довженко в ефірі радіостанції «Го-
лос столиці» заявив: «Почасти громадяни самі винуваті в тім, що 
їх змушують платити наосліп. При сьогоднішньому рості тарифів 
народ дотепер не показав ніякої бурхливої реакції. Тобто тарифи 
виросли, деякі дуже сильно (газ, наприклад, на 280 відсотків), а 
реакції народу немає. Таке відчуття, що усі згідні». Утім, протест 
ще себе виявить – неплатежами. Тому що багатьом фізично нівід-
кіля взяти 1,5 тис. грн. на комуналку при зарплаті близько 2 тис. 
грн. або пенсії 1 – 1,5 тис. грн. 

Тарифи на газ підняли через те, що уряд розраховує на кре-
дит від МВФ, зауважмо, що програма кредитування не передба-
чає підвищення цін для населення. Там лише вказано, що треба 
зменшити дефіцит державного бюджету і «Нафтогазу».

За новими тарифами максимальна ціна для населення – 7,2 
грн. за куб. м, для промисловості – 8,9. Але населення викорис-
товує газ внутрішнього видобування і він коштує (як було сказано 
чиновниками) 70 доларів за 1 тис. куб. м, то чому наші урядовці 
ціну на свій газ підняли до рівня російського?

Тарифи, можливо, і потрібно піднімати, але разом із доходами 
населення. Середня плата за газ становить 2 тис. грн., це забира-
тиме 20 відсотків доходу. Щоб оплачувати стільки, потрібно отри-
мувати зарплату на рівні 18 тис. грн. Уряд хоче витягнути неіс-
нуючі гроші, тим самим залатати дірки, створені корупціонерами. 
Нам же пропонують затягувати паски.

Україна знаходиться в стані війни з Росією. Значні кошти йдуть 
на оборону держави, на соціальне забезпечення переселенців, 

народ із розумінням ставиться до рекомендації уряду – затягува-
ти паски, хоч при мінімальних пенсіях і зарплатах вже немає куди 
затягувати. При мінімальній пенсії 900 грн., при низьких зарпла-
тах доводиться економити на всьому. Жителька Львівщини Оле-
на Носова пише: «Зранку не снідаємо, лише п’ємо чай, на вечерю 
інколи їмо хліб із маслом. Не їздимо громадським транспортом. 
Намагаємося економити газ і світло. Щоб менше платити за світ-
ло, рано лягаємо спати». Це притаманно не тільки для О.Носової, 
а й для переважної більшості населення.

Погодитися з режимом суцільної економії можна, але за умови, 
коли це стосуватиметься кожного. На жаль, затягування пасків 
у наших урядовців, парламентарів, чиновників відбувається по-
іншому. Наведу тільки один приклад. Парламентарі вирішили 
брати з бюджету гроші на оренду квартир найвищої цінової кате-
горії. Відповідне рішення ухвалив комітет Верховної Ради. Депу-
татам ВР виділятимуть по 460 грн. на добу для оренди житла або 
винаймання готельного номера. Отже, кожний депутат, який не 
має київської прописки, може щомісячно на додачу до депутат-
ських виплат отримувати 13800-14260 гривень (у залежності від 
кількості днів у місяці), незалежно від того, чи використовує їх на 
оренду житла. Апетити депутатів вражають! Адже нині пристой-
ну однокімнатну квартиру можна орендувати в центрі столиці за 
вдвічі меншу суму – 5,5-7 тис. грн. То хіба тепер час, щоби коштом 
людей розкошувати?!

Державна казначейська служба вимагала, аби депутати нада-
вали документи, які підтверджують витрати. Проте ті не погоди-
лися. З усього видно, що народні обранці не поспішають затягу-
вати паски, до чого вони закликають народ України.

Павло ШМАТА, 
с. Кривеньке, позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Минув рік від обрання Петра Порошенка Президен-
том України. Це були найбільш драматичні президент-
ські вибори, після більш як сотні вбивств на Майдані, на 
початку неоголошеної російсько-української війни. За 
лаштунаками політична ситуація була сформована так, 
що серед усіх кандидатів лідирував Порошенко. Навіть 
біда не в тому, що інші конкуренти зі списку не «дога-
няли» його, а в тому, що жоден достойний українець не 
потрапив у список. Наполегливо рекомендували обрати 
президента в першому турі, щоби зупинити війну, яка 
триває і досі. Був ряд інших маніпуляцій та обіцянок По-
рошенка і його політтехнологів. 

Головні невиконані обіцянки тодішнього кандидата-лі-
дера: продати свій бізнес; за тиждень повністю закри-
ти кордони Донецької та Луганської областей з Росією; 
бійцям платити по 1 тисячі гривень у день; завершити 
АТО за 2-3 год.; завершити розслідування вбивств на 
Майдані; отримати безвізовий режим з ЄС з 1 січня 2015 
р. Щодо останнього, то Єврокомісія заявила: Україна не 
отримає безвізовий режим із ЄС на саміті в Ризі напри-
кінці травня. До цього питання можна повернутися на-
прикінці 2015 р., якщо в Україні буде зроблено більше в 
галузі боротьби з корупцією. З огляду на вищевказане, 
на жаль, вибори стали і найбільш облудними та лице-
мірними. Актив українців прогнав владу Януковича, а 
загал – обрав слабкодухі обіцянки. 

Ось декілька фраз політологів. 
Михайло Басараб: «Перший рік президентства По-

рошенка став провальним. Систему треба було лама-
ти одразу, використовуючи величезний аванс довіри 
людей. Але в Петра Олексійовича для цього немає або 
бажання, або політичної волі. В перший рік він показав 
невідповідність посаді, що обіймає. Чому Порошенко 
не ламає корупційних схем? Бо вони йому знайомі й 
дуже близькі». 

Віктор Таран: «У Порошенкові живе олігарх. Доки це 
триватиме, не можна говорити про зміни в країні. Най-
слабше місце – кадрова політика. Замість того, щоби 
підсилюватися фахівцями, на прозорих конкурсах під-
тягувати професіоналів, він оточує себе лояльними 
людьми або зі свого менеджменту, або з менеджменту 
друзів. Порошенко – виходець з олігархічної системи, 
ї ї породження. Мільярдери – його друзі. В умовах війни 
дехто з них продовжує наживатися на бюджеті. Це – 
мародери, які нищать країну зсередини навіть більше 
ніж Путін, ДНР і ЛНР. За останній рік спостерігаємо 
збільшення прибутків «Рошен». 

Керівник центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов: 
«Порошенко замість того, щоби змінювати систему 
управління, вирішив використати ї ї на свою користь. 
Країна не зажила по-новому. Корупція не зникла, зміни-
лися лише обличчя корупціонерів».   

Довіра суспільства до інституту президенства і Церк-
ви завжди суттєво різнилася. За допомогою перший 
апелює до другої. Українські православна і греко-ка-
толицька Церкви діють спільно на захист держави, ан-
тидержавну позицію часто займає філія московської 
церкви в Україні – УПЦ МП. 9-го травня на офіційному 
президентському сайті з’явилася інформація про освя-
чення Окремого полку президента України та 101-ї 
Окремої бригади охорони Генерального штабу. Освя-
чував воїнів голова Синодального відділу з взаємодії 
зі Збройними силами України митрополит Білоцерків-
ський і Богуславський Августин із … УПЦ Московського 
патріархату. 

Петро Порошенко є уродженцем Вінниччини. Ще не 
забулися соціально гострі події (блокування облради, 
палаючі шини, сутички з міліцією тощо) у Вінниці в грудні 
2014 р. У рідному селі Порошенка теж велике розчаруван-
ня президентом. Загалом соціологи стверджують, що за 
рік він втратив кожного другого свого виборця, якщо не 
більше. А партійні ряди поповнюються різними елемента-
ми. Побутує твердження, що ті, хто був у регіонах, стали 
порошенківцями. Не забуваймо, що Петро Порошенко в 
минулому – один із засновників Партії регіонів і член її 
керівного органу. Разом із тим, мій давній знайомий, ко-
трий за юнацькими пориваннями на початку 2000-х всту-
пив у Конгрес Українських Націоналістів, зараз очолює 
одну з ланок президентської партії на Тернопільщині (не 
став КУН владною партією) і закликає з біл-борда контр-
олювати владу разом. Інший очільник партії копіює гасло 
«Пам’ятаємо! Перемагаємо!», лиш невідомо кого. 

Нещодавно Президент підписав розпорядження про 
призначення 9-х голів райдержадміністрацій в нашій об-
ласті. Напередодні адміністративної реформи, за кла-
сичним висловом, вони стали «халіфом на місяць». По-
стає питання: чи усвідомлюють нові голови РДА апріорі 
неспроможність результативного головування у системі 
«змін облич корупціонерів»; чи давали свої запевнення 
так же облудно, як той, хто підписував їхні призначення?..  

Ярослав ДЗІСЯК, 
РО ВО «Свобода»

Розплата
За несплачене подушне кріпака Івана 
попід руки привели гайдуки до пана.
Пан у настрої хорошім, 
                                 не велів шмагати, 
лише в лісі край болота 
                                 міцно прив’язати.
До вільшини прикрутили 
                           і здерли сорочку – 
вчасно не міг заплатити – 
                         заплатиш в розстрочку.
Налетіли кровопивці, смокчуть 
                                      кров кріпацьку: 
не стогнав Іван, та згодом 
                                  він упав в гарячку.
День і ніч тривав «бенкет», – 
                                   наступної днини 
до нещасного пустили когось 
                                            із родини.
Той рукою зі спини нечисть став згрібати 

Іван висів на мотузках, 
                       зміг лиш простогнати:
«Не чіпайте, ці наїлись і уже сидять,
бо голодні, що їх змінять, 
                         мене доїдять...»

Маємо те, що маємо
Центр Європи в Україні, 
                             тарифи – єврейські.
Коли пенсії й зарплати 
                    будуть європейські?
Цей сюжет вам нагадає 
                            Ільфа і Петрова – 
Ціни виростуть й тарифи, 
                       зарплати – потому.
Щоб за все розрахуватись – 
                        замало телиці, 
Певно, зуби вже прийдеться 
                         ставить на полиці.

В Україні, слава Богу, є всього доволі, 
Але не бажають «властьімущі» 
                                     для народу долі…
Колись владу, наче ковдру, 
                  тягли аж на вуха. 
Нині дружно обіцяють, а народ їх слуха.
Доведуть, що у народу 
                 ментальність зміниться –
І народовладдя справжнє 
                   в країні появиться!
Повернуться усі діти в свою Україну – 
Годі вже служить неситим, 
                              врятують країну.
Олігархів же з’єднають в партію єдину – 
І на експорт, без грошей – 
             хай погнуть там спину!

Леонід КОЛУБАЄВ, 
м. Чортків

Затягування пасків по-депутатськи

Думка з приводу

Відійшовши нарешті від усталеного радянського взірця святку-
вання 9 травня як Дня Перемоги радянської армії над фашизмом, 
Україна вперше цьогоріч відзначала разом із Європою 8 й 9 трав-
ня Дні пам’яті та примирення. Новий зміст відзначення перемоги 
над нацизмом скерований на вшанування ветеранів, які воювали 
в різних арміях. Нарешті ми знайшли консенсус щодо розуміння 
того, що ми – один великий український народ, який на фоні сьо-
годнішньої війни зі «старшим братом» розуміє, що лише єдність та 
історична правда дасть нам змогу перемогти окупанта. Відтепер 
ми не святкуємо, ми вшановуємо пам’ять тих, хто боровся з на-
цизмом. 

Пригадую, коли юнаком проходив службу в армії (а було це в да-
лекому радянському 1966-му), 9-го травня, та й загалом у святко-
ві дні, нам, солдатам, влаштовували «свято шлунка» – видавали 
до обіду булочку та гречану кашу, бо зазвичай харчували «надто 
дієтично». І впоминатися щодо покращення раціону харчування 
годі й було. Одного разу я насмілився поскаржитися, висловити 
думку не лише власну щодо цього, то один із командирів (майор 
Письменний) вказав мені: «Тримай язик за зубами, бо за таке від-
правишся на Соловки». 

Та серед наших командирів були й Люди, гідні офіцерського 
чину. Зовсім неочікуваним, проте відрадним подивуванням було 
для мене те, що у часі пошанування ветеранів, коли по телебачен-
ні відбувалася трансляція врочистостей, угледів командира вій-
ськової частини, в якій я служив (через 49 років (!)) – Володимира 
Полупалова. Ще 19-річним юнаком він отримав високу нагороду 
– Герой Радянського Союзу. Людина надзвичайної скромності; ні-
коли й мови не заводив, за що був відзначений таким званням (а 
призначали його за неабиякий подвиг (!)). 

Варто згадати й ще про одного Героя Радянського Союзу, під 
керівництвом якого мені випала нагода служити в армії, – майор 
Задорін (прикро, не пригадую його ім’я). Саме він приїхав у Запо-
ріжжя, там я проживав у ті роки, за молодим поповненням – солда-
тами-новопризванцями. Нагороду майор отримав (як розповідали 
наші військовики) за те, що один із перших форсував Дніпро в часі 
Другої світової війни. 

Слід сказати, я проходив службу в технічній військовій частині, 
в складі якої всі офіцери – грамотні, ерудовані, толерантні – були 

фронтовиками; й нас, солдатів, дивувало те, чому високоосвіче-
ні військові командири не займали високих посад, а були лише 
начальниками різного роду служб, відділів. Та служба є служба. 
І кожен свій обов’язок, як військовий, так і громадянський, вико-
нував на відмінно. Й зауважу, не дивлячись на те, що пройшло 
вже кілька десятків років із того часу, проте повага та шана, як 
моя, так і побратимів, загалом до фронтовиків не зміліла. Адже 
всі вони проливали свою кров за Батьківщину, а кров людська 
– не водиця. Й тому, вважаю, всі фронтовики заслуговують на 
повагу та шанування. Шкода, що при радянській владі вони не 
отримували цього належним чином. 

Жодна свідома, розсудлива людина не вдасться до дилеми: 
«східняки» – «западенці», наші – не наші. Ми – єдині, громадяни 
України! Всі ми, як один, прагнемо до справжньої незалежності, до 
свободи й самостійності. 

Сьогоднішні захисники Вітчизни, як і тодішні воїни, були і є гу-
манними. Знаю, що колись багато військовиків відмовлялося від 
плати за свої нагороди, до прикладу – орденів Слави, а кошти 
перечисляли вдовам загиблих воїнів, їхнім дітям. Відомо, що й 
тепер наші вояки направляють кошти – плату за підбиту ворожу 
техніку – своїм раненим побратимам на лікування та реабілітацію. 
Як бачимо, честь і гідність людська передається з покоління в по-
коління. Шкода, що держава й далі не дбає належним чином про 
своїх захисників. Адже знаємо, до незахищених верств населення 
належать і фронтовики Другої світової війни, і воїни-«афганці», й 
ті, хто ціною власного життя боровся з наслідками чорнобильної 
катастрофи, й багато інших…  

Данину пам’яті всіх жертв Другої світової війни віддають в усьо-
му світі. Й тому переосмислення подій, руйнування історичних 
радянських міфів, вшанування пам’яті кожного, хто боровся з на-
цизмом, приносить розуміння необхідності перенесення акценту з 
історії військових дій на історії конкретних людей, а відтак –  від-
мову від святкування на користь вшанування. Бере верх людський 
фактор, тож поважаймо один одного, бо всі ми живемо під одним 
Небом, на одній Землі, всі хочемо миру й порозуміння. 

 Олексій ОМЕЛЬЧУК, 
РО ВО «Свобода»

Не вдаваймося до дилеми
Місяць травень насичений багатьма святами, як релігійними так і державними. 

Та хочеться закцентувати увагу на відзначенні 8, 9 травня.

Роковини 
втрачених ілюзій
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Заслужена перемога

Знай нашихНова генерація

Фотофакт

Минулого четверга до Чорткова загостили кияни – на на-
ших теренах із діловим візитом перебувала група пред-
ставників Центрвиборчкому. Наші гості ознайомлювалися з 
підготовкою до майбутніх виборів в органи місцевого само-
врядування, які відбудуться в жовтні, та надавали відповідні 
консультації. Відділ культури, туризму, національностей та 
релігій Чортківської райдержадміністрації організував куль-
турну програму для високих гостей зі столиці. В якості во-
лонтерської місії було запрошено археолога В.Добрянського, 

котрий провів для них екскурсію по місту. Пан Володимир 
ознайомив приїжджих із історією Чорткова, його старожит-
ностями й архітектурними пам`ятками.

На продовження цієї програми були відвідини народного 
музею с. Ягільниця. Його керівник та організатор, заслуже-
ний працівник культури України Степан Бубернак також озна-
йомив гостей з історією села, його минулим і сьогоденням.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Таку радість влаштували для першокласників міста прихожани 
євангельської церкви «Христос для всіх». 

З нагоди закінчення першого року навчання малюки отримали подарунки, 
які для них через програму «Samaritan’s Purse» надійшли зі всіх куточків світу. 

Задля цього хлопчики та дівчатка зібралися у РКБК ім. К.Рубчакової. 
Спочатку школярики переглянули запропоновані їм мультфільми на релігійну 

тематику, згодом разом із казковими героями 
відповідали на поставлені запитання. 

Як сказали організатори заходу – пастор Олег Саган і його помічники, 
такі акції проходять щорічно, не завжди так масово, 

але постійно подарунки отримують діти-сироти, діти-інваліди. 
Цього року вирішили зробити свято для найменших школяриків. 

Цьогоріч із 12 по 14 травня в спортивному 
залі Чортківського інституту підприємництва 
та бізнесу відбулися змагання студентської 
ліги з футзалу. Протягом двох днів команди 
Чорткова змагались у своїх підгрупах. Зго-
дом, збірна команда нашого коледжу, вий-
шовши у фінал, одержала таку бажану та 
заслужену перемогу; її здобули В.Ткач (ПО 
37), Ю.Дутка та Б.Бойко (СП 3), І.Луцький та 
О.Найдук (ММ 2), П.Галайда (ММ 3), І.Брелюс 
(ПО 46), І.Колодій (СП 4), Р.Корчинський (ПО 

15), Т.Солоненко (ПО 26); тренер команди 
Р.Ісаюк. Друге місце посіли господарі, а третє 
– студенти медичного коледжу. 

Тими ж днями на центральному стадіоні м. 
Тернополя відбулись змагання з легкої атле-
тики серед збірних команд ВНЗ І – ІІ р. а. в об-
ласних студентських спортивних іграх Терно-
пільського обласного відділення з фізичного 
виховання та спорту. Юнаки та дівчата зма-
гались з бігу на 100, 200, 400, 800 й 1500 м, 
стрибків у довжину та висоту, а також – штов-

ханні кулі.
Збірну команду нашого коледжу пред-

ставляли кращі студенти-легкоатлети: 
Н.Винничук і С.Дерій (ПО 14), В.Оленюк (ПО 
16), У.Свідніцька (ПО 21), М.Гринів (ПО 25), 
Х.Вітушинська (СП 2), Н.Сцібан (ПО 32), 
І.Аросланов (ПО 37), В.Скоромна (СП 4), 
І.Чайковський (ПО 47). 

У наполегливій командній боротьбі серед 
семи вищих навчальних закладів облас-
ті чемпіонами стали саме студенти нашого 
навчального закладу; срібними призерами 
– Кременецького лісотехнічного коледжу; 
бронзовими – технічного коледжу ТНТУ ім. 
І.Пулюя.

Відрадним є факт, що двічі п’єдестал поша-

ни у спринтерських дистанціях (біг на 100 та 
200 м) серед дівчат зайняли майбутні педаго-
ги: Х.Вітушинська,  Н.Винничук, У.Свідніцька. 
Бронзовими переможцями у таких же номі-
націях стали юнаки: М.Гринів та І.Аросланов. 
Підготувала команду досвідчений викладач 
фізичного виховання В.Яковлєва.

Вітаємо збірні команди студентів навчаль-
ного закладу, бажаємо подальших спортив-
них успіхів у майбутньому, а спільну перемогу 
вважаємо добрим подарунком до цьогорічно-
го ювілею навчального закладу.

Петро МИХАЙЛЯК,
керівник фізичного виховання
Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу

Молодь вибирає європейський стиль життя, 
європейське мислення і бачення. В цьому ми, 

старшокласники Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ступенів,
 із кожним днем переконуємося, ставши учасниками 

науково-практичної, культурно-мистецької конференції 
на тему: «Ми – європейці». 

Вона зібрала керівництво району, адміністрацію шкіл, вчите-
лів суспільних дисциплін і нас – учнівську молодь Чортківщини.
Ми вкотре підтвердили свої переконання, що таки будемо і варті 
того, щоб жити у вільній, єдиній, демократичній державі спільно 
з європейськими країнами. І недаремно народ повстав на Май-
данах проти свавілля влади Януковича, котра тягнула українців 
у нову кабалу «Митного союзу». Що б ми там отримали? Бідне 
життя, наймитство, обман, приниження, безправ’я… А з Євро-
пою ми нарешті звільнимося від пут бездушності, безпам’ятства, 
брехні, і переможе демократія, світло правди возсіяє на нашій 
багатостраждальній українській землі.

 Ми вдячні всім організаторам даного заходу, які плідно попра-
цювали під керівництвом методиста РМК Л.Гедеон.

Дуже нас вразили виступи першого заступника голови рай-
держадміністрації В.Запухляка, заступника голови районної 
ради Л.Хруставки та начальника відділу освіти РДА І.Гульки, бо з 
їх уст ми почули впевненість у завтрашнім дні й переконані, якщо 
районом будуть керувати безкорисні, чесні, благородні люди, то 
буде лад у нашій державі в скорому майбутньому. 

А на завершення ми себе відчули не просто спостерігачами 
дійства, а повноправними учасники, взявши участь у флеш-
мобі запускання гелевих кульок у небо з проханням про єдність 
європейських країн, про те, щоб Україна в майбутньому стала 
повноправним її учасником, бо географічний центр Європи зна-
ходиться в Українських Карпатах на Рахівщині. Про це говорить 
і пам’ятний знак, споруджений у 1887 р.  

Отже, наше майбутнє – в  Європі!!! 
                 Софія ЛЕСИК,    

   учениця 10-го класу Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ступенів

І ми за столицю не гіршіНаше майбуття – в Європі

Свято християнського 
подарунка

Спортивний тріумф педагогів
Визначними подіями насичені травневі дні в Чортківському гуманітарно-

педагогічному коледжі ім. О.Барвінського. 75-річчя навчального закладу примножилося 
й спортивними перемогами. Тріумф – подвійний: відмінними здобутками 

відзначилися юні легкоатлети та футзалісти педколеджу.



1 червня. Тривалість дня – 16.08. Схід – 4.52. Захід – 21.00. Міжнародний день захисту дітей

№ 20 (8517), 29 травня 2015 року

5Суспільство

Фотоспогади

Свого часу Чортків входив до складу ін-
ших держав, і кожна з них залишила свій 
відбиток у його архітектурному та куль-
турному бутті. У нашому місті працювали 
польські, австрійські та італійські архітек-
тори. Багато споруд Чорткова нагадують 
будівлі старих міст Європи, де вони зводи-
лися за індивідуальними проектами архі-
текторів того часу.

Тоді влада, бургомістри (чи як тепер їх 
називають на західний манер – мери) та 
свідомі мешканці міста не шкодували гро-
шей на його оздоблення. Побудовані в 
далекі часи будівлі Чорткова ще й тепер 
привертають до себе увагу і, що особливо 
важливо, стоять і слугують місту й досі.

Колись Чортків вже перебував у Євро-
пі, був європейським містом, жителі його 
мали європейські погляди на життя, тому 
маю сподівання, що, можливо, оті давні 
звичаї, традиції, які сягають своїм корін-
ням до І половини ХХ ст., до періоду окупа-
ції нашої території «совєтами», пробудять 
свідомість моїх ровесників щодо шанобли-
вого ставлення до всього, що залишили 
нам предки: затишних будиночків, чудової 
архітектури адмінбудівель, місць озеле-
нення, яка проявилася б хоча у незасмі-
чуванні та прибиранні вулиць. Місто буду-
вали, розбудовували, розвивали, вірячи в 
кращу для нього долю, а зараз, складаєть-
ся враження, Чортків ніби доживає останні 
роки, ув’язнивши в собі живу душу німих 
будівель, які мовчки дивляться на те, як 
осипається їхня краса.

Місто і досі є привабливим для турис-

тів. Відвідавши його, люди заповнюють 
наглядно і душевно свої потреби в істо-
ричних місцях, будівлях. Та чомусь красу, 
створену нашими предками для нас, їхніх 
нащадків, більше помічають, шанують, від-
дають їй належне гості міста, які, скоріше 
всупереч, ніж завдяки розвитку туризму 
по-чортківськи, все-таки продовжують 
з`їжджатись сюди звідусіль.

Мені сподобався один вираз, що місто 
– це не просто геометрія вулиць і споруд, 
воно має в собі життя – НАС, а отже, має 
душу і вимагає догляду.

Серце нашого Чорткова – це ратуша 
на Ринковій площі, костел св. Станісла-
ва, шикарний своїм фасадом «Бристоль». 
Останньому доля подарувала цього року 
«неземне» щастя. Століття будучи ресто-
рацією,  зараз «Бристоль» є магазином ки-
тайського дешевого «ширпотребу».

Згадаю про величаву будівлю Чортків-
ського суду. Вона насправді могла би бути 
прикрасою теперішньої вулиці С.Бандери. 
Але… Слів бракує описати велику вдяч-
ність за клаптик паперу формату А-4 – по-
передження, що висить на дверях суду ось 
вже декілька місяців: «ОБЕРЕЖНО, ОБ-
ВАЛЮЄТЬСЯ БАЛКОН!». Більшої участі у 
врятуванні архітектурної пам’ятки й, зре-
штою, чиєїсь голови і уявити годі.

Колись доля була прихильна до Чорт-
кова, пославши йому мудрих керівників-
бургомістрів, талановитих архітекторів. 
Кажуть, історія має здатність повторюва-
тися. Можливо, нам ще пощастить – і місто 
отримає й мудрих керманичів, і гроші на 

реконструкцію історичних будівель. Мож-
ливо, за декілька років ми таки назбирає-
мо на фарбу і ще підмалюється наша ра-
туша з «півником», і наш Чортків спробує 
відновити себе та стати нарешті колишнім, 

справжнім  європейським містом.

Вікторія ПАХОЛЮК,
фото з архіву

Як підкреслив почесний гість свята – письменник, 
державний і громадський діяч Роман Лубківський: 
«Аналогів такої енциклопедії нема в Україні!». Ба-
гаторічна праця авторів досліджень міст, містечок 
та сіл Тернопільщини, видатних людей краю, описи 
визначних подій, які мали місце на наших землях, 
вилилися у потужний науковий доробок, що має зна-
чну історико-краєзнавчу цінність. Ілюстрації, світли-
ни доповнюють, прикрашають написане.

Про наш, Чортківський район, описано в третьому 
томі видання. Дізнатися більше про край, де живемо, 
можна, ознайомившись із окремими статтями енци-
клопедії.

На урочистостях від Чортківщини того дня в 
драмтеатрі побували заступник голови райради 

Любомир Хруставка, директор районної центра-
лізованої бібліотечної системи Оксана Колівошко, 
відомий дисидент Володимир Мармус. Саме йому, 
тому, хто не побоявся у часи розвою комуністичної 
пропаганди підняти синьо-жовті стяги над райцен-
тром, потверджуючи цим: «Україна – є!», випало 
представляти наш край на обласній сцені. Бо сто-
рінки історії, написані ним та його побратимами 
зимового 1973-го, ввійшли золотими буквами не 
лише у чортківський літопис, а й усієї України. 

Із енциклопедичними довідниками «Тернопільщи-
на. Історія міст і сіл» чортківчани матимуть змогу 
ознайомитися у районній книгозбірні.

Оксана СВИСТУН,
фото автора

Це цікаво

Історія Чортківщини – в енциклопедії
Нещодавно в обласному центрі відбулася знаменна для Тернопільщини подія – урочисте 

представлення тритомного енциклопедичного довідника «Тернопільщина. Історія міст і сіл»,
 над яким колектив авторів працював 5 років.

 Мовчазні свідки чортківського життя

Дружній візит

Минулої п’ятниці Чортківщина в черговий раз 
приймала на своїх теренах делегацію із цього 
дружнього нам Тарнобжезького повіту. Нагада-
ємо, що 26 липня 2013 р. на ХХІІ сесії райради 
було ухвалено рішення «Про затвердження 
угоди (умови) про партнерську співпрацю між 
Чортківською районною радою Тернопільської 
області України та Тарнобжезьким повітом Під-
карпатського воєводства республіки Польща», 
а згодом, 7 серпня того року, дана угода була 
підписана старостою Тарнобжезького повіту 
Кшиштофом Пітрою та головою райради Воло-
димиром Заліщуком. Згідно з цим документом, 
обидві сторони зобов’язуються співпрацювати 
у галузях культури, духовності, освіти, спорту, 
охорони здоров`я, туризму. Виконання окремих 
пунктів цієї угоди ми мали змогу спостерігати 
у 2014-му. Наша молодь відпочивала й навча-
лась протягом двох тижнів у Польщі в «Літній 
школі для дітей та молоді з України». 

Цього року Даріуш Буковскі, колишній голо-
ва повітової ради, а тепер – директор фундації 
«Люди. Досвід. Культура» Тарнобжезького пові-
ту Республіки Польща, людина, яка, власне, й 
чи не найбільше доклалася до створення цього 
проекту й втілення його в дію, знову пропонує 
нашій громаді співпрацю в цьому напрямку. 
Його фундація виграла конкурс, що проводили 
в ЄС, й виручені кошти планують реалізувати 
на поїздку юних мешканців краю в Тарноб-
жезький повіт. Цього року грант отримано на 
відпочинок та навчання сорока дітей. Окрім 
того, польська сторона декларує зобов’язання 
про співпрацю із танцювальним колективом 

«Яблунька» (кер. – Н. та В.Гудови) та польською 
суботньою школою (дир. – М.Пустельник).  
Дану інформацію польська делегація озвучи-
ла на зустрічі, що відбулася 22 травня у малій 
залі засідань райради за участі заступника 
голови райради Любомира Хруставки, керую-
чого справами районної ради Тетяни Яблонь, 
начальника відділу освіти РДА Ірини Гульки, 
головного лікаря ЦКРЛ Романа Чортківського, 
голови ЕГО «Зелений Світ» Олександра Степа-
ненка, директора РКБК ім. К.Рубчакової Осипи 
Овод, депутатів райради та міськради Михайла 
Чорнія, Івана Веретика, Олександра Хотюка.

Пан Даріуш Буковскі запропонував українській 
стороні підписати угоду із фундацією «Люди. До-
свід. Культура». Проект даної угоди було підтри-
мано на 38-й сесії райради депутатами.

Польська делегація побувала минулої субо-
ти на громадських слуханнях, що проводилися 
з питання адміністративно-територіальної ре-
форми. Гості поділилися своїм досвідом у цій 
сфері. Пояснили також, як розподілено зараз 
фінансування установ, медичних, культурних, 
освітніх закладів, що перебувають на утриман-
ні районних, сільських, обласних бюджетів і т. 
д. Провів п. Буковскі певні аналогії між проце-
сами, що відбувалися на їхніх землях, і тим, що 
зараз проходить у нас. До речі, з метою озна-
йомлення з адміністративно-територіальною 
реформою по-польськи в дії поляки пропо-
нують поїздку делегованих осіб від району до 
себе, у Тарнобжезький повіт.

Оксана СВИСТУН,
фото автора

Дітей Чортківщини знову 
запрошують до Польщі

На сторінках нашої газети жителі району мали змогу неодноразово читати 
публікації про налагодження співпраці, її розвиток із сусідньою державою, з якою у 

нас багатовікові стосунки. Сусідня Польща простягає руку допомоги, підтримуючи 
наші кроки у бік європейської співдружності держав. Поляки активно допомагали 

нам у часи Євромайдану та Революції Гідності, правильно розставляють акценти, 
висвітлюючи у світі події, які переживає Україна вже другий рік (мається на увазі 
війна на сході). Тепер простягають нам руку допомоги у налагодженні місточка

 в Європу. От як це роблять наші партнери із Тарнобжезького повіту. 
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Стихія

Пожежа

Учора надвечір на пункт зв’язку ДПРЧ-6 надійшло повідомлення 
про пожежу в гаражному секторі, що по вул. Чарнецького, 4 нашого 
міста.

На місце події виїхали пожежники-рятувальники. Ліквідацію по-
жежі було здійснено за лічені хвилини. Встановлено, що пожежа 
виникла в господарській будівлі (орієнтовна  площа – 80 кв. м) 5-го 
ступеня вогнестійкості; приміщення зблоковане з літньою кухнею та 
гаражем, всього в одному метрі (!) від житлового будинку.  Полум’я 
знищило дерев’яну господарську будівлю, речі домашнього вжитку; 
пошкоджено покриття та перекриття літньої кухні, гаража; врято-
вано житловий будинок, сусідню господарську та житлову будівлі. 

На щастя, загиблих і травмованих не виявлено. 
Причина пожежі встановлюється.
  

            Сергій СЕМИРОЗУМ,
  начальник караулу ДПРЧ-6, 

    капітан служби цивільного захисту                                                   

Полум’я – нещадне

Венеція у чортківських кварталах. І – град на полях

Дощу земля, а відтак ті, хто трудиться біля неї – й селяни, і 
містяни, дочікувалися спрагло. Бо ж знано достеменно й повто-
рювано не раз-не двічі: весняний день рік годує. І ось небо по-
благословило землю жаданою вологою, та так щедро! Не просто 
скупало, а сповило пеленою мряки, несподіваної після розморе-
них вже направду літньою спекою деньків. Шум дощу лучився зі 
все наростаючим шурхотом граду об землю й асфальт, дерева й 
кущі, і, що найприкріше, – городовину! Тому, хто вівторкової дни-
ни на той час став перехожим, у чортківських кварталах, без пе-
ребільшення, знадобилися б і гондоли, й гондольєри, аби пере-
правили в потрібному руслі через вулиці-канали. Ну чистісінько 
тобі, як у Венеції.

Здавна, упродовж десятиліть, за таких ось критичних ситуацій 
найболючіші, найпроблемніші точки в місті – то «п`ятачки» побіля 
Чортківської ЗОШ № 6 по вул. Залізничній, а ще трохи віддалік 
середмістя, на вул. Шевченка біля крамниці «Супутник» і за гре-
блею по вул. Шопена-бічній, де невеличкий потічок впадає у р. 
Серет, переростаючи під час зливи у могутню водяну стихію. Хто 
там тоді опиниться, вихід один: спиняйся і волай «SOS!». Позаяк 
зливних вод прибуває з навколишніх місцин аж занадто, а стіка-
ти їм нікуди. Авторці цих рядків випало спостерігати дотепну й 
водночас сумну картинку, коли вже через три години по зливі чи 
то водії, котрим не пощастило, чи мешканці поближніх будинків 
буквально збирали на Залізничній змиті в часі борсання автівок 
вулицею-каналом номерні знаки. 

Вдатися до коментаря щодо страстей по зливі, котрі довело-
ся долати очолюваній ним службі, ми попросили начальника 
Чортківського управління водопровідно-каналізаційного госпо-
дарства В.Вівчара. Він теж передовсім окреслив перелічені вище 
точки. Пояснив: так звані озера й канали утворюються внаслідок 
низької пропускної спроможності «ливнівок» – каналізаційних 
люків, котрі в час зливних дощів одразу ж замулює піском та гра-
вієм. Колись їх налічувалось у місті чисельно: по вул. Зеленій, 
С.Бандери, Незалежності, що стрімкують згори вниз. Тепер не-
має, через що всі води і «сходяться» в улоговині. «Вони не на 
нашому балансі, а комбінату комунальних підприємств, однак 
включені в каналізаційні мережі, – закцентував Валерій Васильо-
вич. – Тож прочищаємо їх ми». Деталізував: проблеми справді 
були, однак їх наслідки станом вже на середу ліквідовано.

Не завадив ще один коментар – від начальника управління аг-
ропромислового розвитку РДА І.Заболотного. У середу, на після-
полудневу пору, ним було повністю відмоніторено ситуацію щодо 
ураження посівів в агрогосподарствах району. «Часткового (десь 
на 30-50 відсотків) пошкодження внаслідок градобою на площі 
80 гектарів зазнав озимий ріпак в Кривеньківському відділку ПАП 
«Довіра», – деталізував Іван Ярославович. – А у ПАП «Паро-
сток», на полях пайовиків с. Пастуше, через стихію, що розгуля-
лася, загинуло 114 гектарів сої. Дай, Боже, щоби такі прогнози 
виявились завчасними і посіви хоч так-сяк поправились», – до-
дав наш співрозмовник.

Вміщені на цій газетній полосі фотознімки – три зі с. Кривеньке. 
Обсяги стихії, що накрила власне ту зону, вражають. Ми й зате-
лефонували до сільської ради. Тамтешній бухгалтер Л.Бельма 
підтвердила: стихія «окупувала» ціле село, навіть і більше, хви-
лин сорок впереміж зі зливним, нестихаючим дощем на землю 
сипав град. На селянських городах пошкоджено буквально все 
– паростки кормових та цукрових буряків, помідори, капусту...

А що ж в цілому по району? Коментар начальника відділу жит-
лово-комунального господарства та цивільного захисту насе-
лення РДА Б.Гусака виявився лаконічним: ситуація моніторить-
ся, по лінії ввіреної йому служби звернень не надходило. Борис 

Михайлович видав «на-гора» неофіційну, щоправда, інформа-
цію: подейкують, мовляв, про те, що в місті наразі мають місце 
підтоплення житлових приміщень, підвалів з консервацією тощо. 
І порадив зателефонувати на 101, до «еменесників», можливо, 
щось там. Однак і в тій службі було все спокійно. 

Вочевидь, наш люд, стійкий до випробувань долі різного шти-
бу, таки спроможний самотужки справлятися з такою дещицею, 
як якийсь там епізод стихії...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Любомира ГАБРУСЬКОГО та Лесі БОДНАРУК
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Обдарування

Шевченкіана

Уперше цьогоріч таку по-
значку в життєписі нашої на-
ції вшановуємо не як зазви-
чай, біля молодого, з високим 
замріяним чолом Шевченка в 
Чорткові, а у с. Мухавка, біля 
тамтешнього бронзового, 
вже зрілого Кобзаря, де по-
груддя зведено на величний 
мармуровий постамент. Та 
лиш простуючи в тому на-
прямку, на вул. Ягільницькій, 
що й скеровує на однойменну 
автотрасу, мимохіть вдивля-
ємося в пильні Тарасові очі, 
що проникливо зорять на 
подорожніх зі встановленого 
обіч банера. Там Шевченко 

зображений в обладунках воїнів АТО, через що й напрочуд су-
часний зі своїм неминаючим наскрізь в долі України: «Борітеся 
– поборете!». Направду перегуком із побаченим згодом стане 
й почуте в текстурі панахиди-мітингу з уст заступника голови 

райдержадміністрації І.Вівата: «Його дух витає там, у лавах 
АТО, там є Шевченко, там – його ідея...».

Тут, в тінистому парку поміж пишнокронних лип, мабуть, не 
тільки цього дня витає особлива аура мудрості й снаги, а ще – 
найчистіших і найсвітліших помислів у душах. Це місце вже й 
намолене: адже сюди зазвичай приходять на сповідь Батькові 
України мухавчани. Нині ж прийшли-приїхали ще й громади 
сусідніх сіл. І це теж посвідка того, що ми соборно йдемо в 
Україну – ту, намріяну Шевченком, де «своя правда, і сила, і 
воля». І всупереч непростим викликам доби натужно прагне-
мо сповняти його прохально-настановляючу молитву: «А всім 
нам вкупі на землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли...». 
Бо за тим поняттям – не просто дух Шевченківської правди, а 
й наша національна совість.

«Минають звихрені літа понад вершинами крутими», – при-
прошували до заглиблення в життєпис Світоча й Пророка 
ведучі заходу – методисти РКБК ім. К.Рубчакової Г.Баліцька 
та О.Гуска. «Боже, я молюсь за Україну!...» – вторила під спів 
бандури викладач Заводської школи мистецтв  Л.Басіста. Ури-
вок із поеми «Кавказ» задекламував студент Чортківського 
коледжу економіки і підприємництва ТНЕУ В.Капустинський. 
Побожність та умиротвореність в очах присутніх: служиться 
панахида за великим сином України в день 154-х роковин його 
перепоховання в матірній землі. «Будьмо певні: якщо проне-
семо слова Тараса через своє життя – пам`ятатимуть його і 
наші нащадки через тисячоліття», – голосив у слові отець-па-
рох Дмитро Ненчин.

– Шевченко – не просто син українського народу, це – Бо-
жий палець, це Господь послав його нам, – потверджував 
І.Віват. – Це – приклад 
жертовності, адже він 
не прагнув ні розкоші, 
ні похвали за свій та-
лант, зізнаючись: «Мені 
однаково...». Та вже у 
«Заповіті» пророкував 
майбутнє незалежної 
України і свою співпри-
сутність з нами – в «сім`ї 
вольній, новій». Завдяки 
Шевченкові упродовж 
віків ми відроджувалися 
як нація і вставали з ко-
лін – нас вела і нині веде 
кров предків, українська 
кров. Переможемо, 
якщо в серці буде Бог 
і Україна, що понад все, – застеріг виступаючий, побажавши 
присутнім землякам сили духу, перемог і ні цента поразок!

Під наспів «Думи мої, думи мої» спалахнула запалена свіча 
перед образом речника волі й символа українства, лягли квіти 
до постамента. «Той рух до сонця не спинити, бо зветься сон-
це це Тарас», – припідносив достоту знане поняття соліст, ди-
ректор Пробіжнянської музичної школи В.Приємський. Виспі-

вано чуттєво й віддано, вичитано сокровенно й відверто довгу 
низку Шевченкових творів. Злинули тут, в ореолі батьківського 
погляду примружених очей Кобзаря, рядки з його «Тополі» й 
«Розритої могили», «Гомоніла Україна» та «Віє вітер, віє буй-
ний». В устах аматорів оживали образи милої неньки: «Тече 
вода з-під явора», «Вітер з гаєм розмовляє». І ще, і ще...  Той 
розкішний вінок, куди впліталася й молитва з просьбою про-
щення й каяття через незреалізований допоки дух правди 

пророка, сплітали неложними устами вокальний квінтет БК с. 
Стара Ягільниця, вокальний дует с. Мухавка (О.Созанська та  
П.Гаврилюк), учні Староягільницької, Свидівської, Мухавської 
ЗОШ Д.Вівчарик, Р.Червоняк, О.Буць, вчитель Мухавської ЗОШ 
В.Червінський, учнівське вокальне тріо з тією ж «пропискою» 
(В.Чернецька, В.Василенко,  Х.Нагайовська) та вчительське – 
теж (О.Климів, Т.Куривчак, В.Червінський), народний аматор-
ський ансамбль лемківської пісні «Потічок».  

«Нас тут триста, як скло, товариства лягло», – видобували 
насліддя з Кобзаревого спадку учасники народного аматор-
ського чоловічого ансамблю лемківської пісні «Любисток». І 
вторили палко його благально-пророче: «Обніміться ж брати 
мої, молю вас, благаю!.. Нехай мати усміхнеться, заплакана 
мати...».

Гостинно просив до слова очільників сусідніх громад Му-
хавський сільський голова М.Хвалибога – Староягільницько-
го, Ягільницького та Нагірянського сільських голів. Кожен із 
них – П.Ревуцький, Й.Зібрівський, П.Головацький – лучилися 
в думці: ось така соборність в спільних намірах нині потрібна 
як ніколи. Тривоги й сумніви щодо доцільності територіаль-
ної реформи, що незабаром гряде, спробував розвіяти «на 
люди» в осерді своїх земляків і перший заступник голови РДА 
В.Запухляк, означивши власне цей захід як початок форму-
вання громади на новий кшталт.

Виспіваним соборно «Заповітом» потверджено: ти навік, Та-
расе, в нашій долі – у боріннях, думах, майбутті...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Жіночий вокальний ансамбль 
«Берегиня» с. Сосулівка 

23 листопада 2014 р. успішно 
пройшов атестацію, в результаті 

якої отримав почесне звання 
народного. А 17 травня ц. р. співочий 

колектив у триголосному чисто 
інтонаційному звучанні виконав пісні 

відповідної тематики на Качуровій 
горі – місці славного бою борців 

за незалежність України.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Оберіг української пісні – «Берегиня»

«З усіх країв народ ішов до Канева – це ніби вчора...»
«В Україну ідіть, діти, в нашу Україну», – таку спонуку стосовно своїх дум викристалізував він – український Мойсей, велетень духу, Пророк нації Тарас Шевченко. 

А сам повернувся до вимріяної, вистражданої ним України лише по смерті. І ми свято сповідуємо цей день – перепоховання Кобзаря в Україні, 
в Каневі, на Чернечій горі, котра відтоді стала іменуватися Тарасовою горою.



УТ-1
09.00, 05.45 Вiчне 
09.25 Спецпроект «Хай 
завжди буде сонце!» 
10.15 Хто в домi хазяїн? 
10.35 Казки Лiрника Сашка 
11.55 Д/ф «Шiсть ярдiв грацiї» 
12.30 Утеодин 
з Майклом Щуром 
13.00 Вiкно в Америку 
13.40 Український корт 
14.20 Книга ua 
15.00 Х/ф «Марiя 
з Назарета» (1) 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
20.00 Д/ф «Золотий 
вересень. Хронiка 
Галичини 39-41 рр.» 
21.00 Новини 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
23.00 День Янгола 
00.25 Вiд першої особи 

1+1
07.40 «ТСН-Тиждень» 
09.10 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв у Росiї» (1) 
11.10 Х/ф «У вас буде дитина» 
19.30 ТСН 
20.00 Х/ф «Залiзна людина-3» (2) 
22.30 «Скрябiн. Концерт 
пам’ятi» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Курт Сеiт i Шура» (1) 
11.10, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
12.00, 14.00, 16.00, 17.45 
«Новини» 
13.15, 14.20 «Судовi справи» 
14.40 «Сiмейний суд» 
15.20, 16.15 «Жди меня» 
18.10, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Дурна кров» (2) 
23.00 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-4» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Моє фольклорне 
Тернопiлля» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00 «Просто неба» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Сторiнками iсторiї» 
15.30 «Вишиванка» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Три лiта 
Тараса Шевченка» 
19.00 «Подорож гурмана» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «На часi» 
22.00 «Дивоцвiти» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма «Слiдства. Iнфо» 
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4 червня. Тривалість дня – 16.13. Схід – 4.50. Захід – 21.03. 

2 червня, вівторок 3 червня, середа 4 червня, 1 червня, понеділок
УТ-1

06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, Новини 
07.25, 23.35 На слуху 
08.25, 00.25 
Вiд першої особи 
09.25 Про головне 
10.20 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
11.30 Д/ф «Iгор Шамо. 
Києве мiй!» 
12.35 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.50 Дитячi iсторiї 
15.05 Хто в домi хазяїн? 
15.45 Як ваше 
здоров’я? 
16.20 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
16.45 Чоловiчий клуб 
17.15 Свiтло 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Перша студiя 
19.30 ДебатиPRO 
21.35 Новини. Спорт 
22.00 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 Тепло.ua 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.25 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 
«Маша i ведмiдь» 
09.40 «Чотири весiлля - 2» 
11.00, 21.00 Т/с «Хорошi руки» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10, 03.25 Т/с «Моя 
кохана Дiла» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.10 «Iнспектор Фреймут-2» 
23.45 Т/с «Розвiдка» (3) 
00.40 Х/ф «Потяг на Юму» (1) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Курт Сеiт 
i Шура» (1) 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.30 «Щастя з пробiрки» 
13.30, 14.20 
«Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.40, 16.15, 23.00 
Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-4» (1) 
18.10, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Дурна кров» (2) 
01.45 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Земляки» 
12.30 «Європа очима українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
14.00 «Зона ризику» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Дива 
цивiлiзацiї» 
19.45 «Своє, українське» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 

20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Людина з пiвдня» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Про кiно 
17.45 Програма 
«Духовнi роздуми» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Iнше життя» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 03.00 Т/с 
«Перетинаючи межу» 
11.55 Паралельний свiт 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Провокатор 
15.30, 16.20 Х/ф 
«Гiрко-2!» 
17.45, 23.00 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.55 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
00.00 Т/с 
«Ганнiбал» 
01.35 Х/ф «Змiїна битва» (2)

СТБ
07.25 «За живе!» 
08.50 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
10.20, 20.05 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
11.15 «МастерШеф - 3»
16.00 «Все буде добре!»  
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.35 «За живе» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-2 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс-2» 
00.25 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
12.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
15.55, 23.15 Т/с «Молодiжка-2» 
18.20, 01.20 Абзац! 
19.00 Т/с «Мажор» (2) 
02.05 Служба 
розшуку дiтей 

2+2
08.40, 21.30 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 21.00 
Новини «Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40, 19.00 Т/с «Дев’ять 
життiв Нестора Махно» 
12.05 Т/с «Професiонал» 
22.00 Х/ф 
«Патрiот» 

УТ-1
06.00, 08.25, 00.25
Вiд першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.20 Тепло.ua 
07.30, 23.25 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.10 ДебатиPRO 
10.40 Перша студiя 
11.30 Д/ф «Повернення 
на мапу» 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.20, 18.05 Час-Ч 
14.00 Мультфiльм 
14.20 Музична академiя Junior 
15.55 Надвечiр»я 
16.50 Чоловiчий клуб. Спорт 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
20.00 Про головне 
21.35, 05.35 Новини. Спорт 
22.00 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.25 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 
09.40 «Чотири весiлля - 2» 
11.00, 21.00 Т/с «Хорошi руки» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10, 03.55 Т/с «Моя 
кохана Дiла» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.10 «Сказочная Русь 2015» 
22.40 «Право на владу - 2» 
00.45 Х/ф «Талановитий 
мiстер Рiплi» 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.00 Д/с «Великi українцi» 
06.25 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Курт Сеiт 
i Шура» (1) 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.30 «Щастя з пробiрки» 
13.30, 14.20 «Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.40, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «Завжди»-4» (1) 
18.10, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Х/ф «Пiдмiна в одну 
мить» (2) 
00.45 Т/с «Зцiлення любов’ю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «У свiтi незвичайного» 
12.15 «Академiя батькiвства» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
14.00 «Кiноконцерт» 
14.30 Д/ф «Знайомство з судом» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «Живе багатство 
України» 
18.00 «Iмена» 
18.30 «Думки вголос» 
18.45 «Сучасник» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi 

08.10 Вiкно в Америку 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.00 Дитяча година 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Таємниця 
записної книжки» 
17.00 Програма «Розкiшнi 
мандрiвки» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.00, 00.30 Вiкно в 
Європу. Сильнi разом 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.00 Європа у фокусi 
22.35 Х/ф «Нiчна варта» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Х/ф «Майкл» 
11.05 Х/ф «Джампер» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.05 Х/ф «Ейс Вентура. 
Детектив з розшуку 
домашнiх тварин» 
14.45, 16.20 Х/ф «Ейс 
Вентура. Поклик природи» 
16.55 Х/ф «Брюс 
Всемогутнiй» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини 
20.20 Дiстало! 
21.25 Х/ф «Маска» (2) 
23.30 Х/ф «STARперцi» (2) 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде добре!» 
07.55 «За живе!» 
09.15 «Зiркове життя. 
Випробування смертю» 
10.15 Х/ф «Довгоочiкуване 
кохання» (1) 
12.10 Х/ф «Домробiтниця» (1) 
14.05, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.35 «За живе» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-2 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.35 «Доньки-матерi» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.25 Х/ф «Щоденники 
принцеси» 
11.40 Х/ф «Щоденники 
принцеси-2» 
13.50 Х/ф «Тiнi незабутих 
предкiв» 
16.00 Х/ф «Дивергент» 
19.00 Т/с «Мажор» (2) 
23.15 Т/с «Молодiжка-2» 

2+2
09.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-6» 
17.30 «Люстратор 7.62» 
18.30 «Секретнi 
матерiали» 
19.15 Х/ф «В облозi» 
21.20 Х/ф «Найманець» 
23.30 Х/ф «Море 
смертi» 
02.00 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 

УТ-1
08.00, 13.00, 18.30, 21.00 
Новини 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.25, 20.00 Про головне 
10.20 Подорожнi 
11.30 Д/ф «Iндiя та Європа: 
палiмпсест» 
12.00 Уряд на зв’язку 
з громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.20, 18.05 Час-Ч 
14.00 Мультфiльм 
14.20 Дитячi iсторiї 
15.05 Нотатки 
на глобусi 
15.50 Фольк-music 
16.55 Д/ф «Гваделупа, 
найкращий ром у свiтi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.15 Вертикаль влади 

1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.25 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 
«Маша i ведмiдь» 
09.40, 10.55 «Чотири 
весiлля - 2» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана 
Дiла» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Хорошi руки» 
22.10 «Чотири весiлля-4» 
23.45 Т/с «Розвiдка» (3) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Курт Сеiт i Шура» (1) 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.30 «Щастя з пробiрки» 
13.30, 14.20 
«Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.40, 16.15, 23.00 
Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-4» (1) 
18.10, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Дурна кров» (2) 
01.45 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.26, 13.13, 16.13, 16.45, 
17.55 Погода. Анонси 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
11.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
12.00 «Будьте здоровi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Генiї першого роду» 
14.00 «Там, де ти живеш» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Перлини 
Прибузького краю» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «День, як мить» 
18.00 «Земляки» 

19.30 «Зона ризику» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00 Європа у фокусi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Детективи-2» 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Iнша  жiнка» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 03.15 Т/с 
«Перетинаючи межу» 
11.40, 13.20 Т/с «Три днi 
лейтенанта Кравцова» 
12.45, 15.45 Факти. День 
16.20 Х/ф «Втеча» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.55 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
23.00 Т/с «Лягавий» 
00.00 Т/с «Ганнiбал» 

СТБ
05.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.30 «За живе!» 
08.40 Х/ф «Службовий 
роман» (1) 
11.45 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.35 «За живе» 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi 
iсторiї-2 з Павлом 
Костiциним» 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.57 Єралаш 
12.00 Т/с «Татусевi доньки» 
15.55, 23.15 Т/с 
«Молодiжка 2» 
18.00, 03.20 Репортер 
18.20, 02.40 Абзац! 
19.00 Т/с «Мажор» (2) 
01.20 Х/ф 
«Вовки» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.30 Т/с «Професiонал» 
18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
19.00 Т/с «Дев’ять життiв 
Нестора Махно» 
21.30 «ДжеДАI» 
22.00 Х/ф «В облозi» 

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Охоронній фірмі на постійну роботу 
вахтовим методом потрібні охоронники. 

Офіційне працевлаштування. 
Заробітна плата – від 100 грн. за зміну.

Тел.: 050-858-91-90, 098-821-94-32, 067-160-50-11.

Чортківське райСТ здає в оренду 
приміщення під офіс за адресою: 

м. Чортків, вул. Залізнична, 85.
За довідками звертатися за тел.: 

067-354-10-11; 2-23-49.
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УТ-1
06.00, 08.25, 00.25 
Вiд першої особи 
06.30, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
07.25, 23.25 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.10, 20.00 Про головне 
10.05 Х/ф «Конфуцiй» (1) 
12.25 «Схеми» 
з Наталiєю Седлецькою 
13.20 Час-Ч 
13.50 Казки Лiрника Сашка 
14.00 Школа Мерi Поппiнс 
14.25 Дитячi iсторiї 
14.50 Як це? 
15.30 Вiра. Надiя. Любов 
16.30 Музичне турне 
17.40 Театральнi сезони 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Х/с «Вiкендовi iсторiї» 
21.35 Новини. Спорт 
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, 02.05 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 2» 
11.00 Т/с «Хорошi руки» 
12.20, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» (1) 
20.20 «Мультибарбара-2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ-2015» 
23.00 «Свiтське життя» 
00.05 Х/ф «Нiчия земля» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльм (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Курт Сеiт i 
Шура» (1) 
11.15 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.30 «Щастя з пробiрки» 
13.30, 14.20 
«Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.40, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «Завжди»-4» (1) 
18.10 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
23.30 Х/ф «Моя Русалка, 
моя Лореляй» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Живе багатство 
України» 
12.20 Д/ф «Довженкiвськими 
стежками» 
12.35 «Галерея образiв» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.45 Д/ф «На вiдстанi 
пташиного лету» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Схiд-Захiд. 
Децентралiзацiя» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Мить прекрасна, не 
минай» 
18.00 «Учнiвський щоденник» 
18.15 «Музеями Тернопiлля» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Захiдний експрес» 

20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства.Iнфо» 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
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, 01.00 Х/ф «Крутися, 
стрiляй, бiжи» 
17.30 Програма «Гаджет Time» 
17.40 Програма «Модна правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма 
«Погляд зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Звичайний 
чоловiк» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 
Надзвичайнi новини 
10.10 Т/с «Перетинаючи межу» 
11.55, 13.20 Паралельний свiт 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Провокатор 
14.30, 16.20 Х/ф 
«Денний дозор» 
17.45, 23.00 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.55 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
00.00 Т/с «Ганнiбал» 

СТБ
08.15 Х/ф «Мандрiвка у 
закоханiсть» (1) 
10.25 Х/ф «Особисте життя 
лiкаря Селiванової» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.45 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Холостяк - 5» 
00.00 Х/ф «Любов зла» (1) 
02.55 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
12.00 Т/с «Татусевi доньки» 
15.55 Т/с «Воронiни» 
18.20, 02.30 Абзац! 
19.00 Х/ф «Блондинка 
в ефiрi» (2) 
21.00 Х/ф «Сурогати» (2) 
22.55 Х/ф «Еквiлiбрiум» (2) 

2+2
08.40, 21.30 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 21.00 
Новини «Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Дев’ять життiв 
Нестора Махно» 
12.05 Х/ф «Фанат» 
14.00 Х/ф «Фанат-2» 
16.00 Х/ф 
«Америкен-бой» 
19.00 Х/ф «Мiцний захист» 
22.00 Х/ф «В iм’я короля» 
00.20 Х/ф «В iм’я 
короля-2» 
02.05 Х/ф «Чорна Рада» 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.20 На слуху. Пiдсумки 
07.40 У просторi буття 
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.15 Перша студiя 
10.00 Зроблено в Європi 
10.15 Нотатки на глобусi 
11.00 Книга ua 
11.30 Д/ф «Секрети довголiття» 
12.30 Д/ф «Ляльки та iграшки» 
13.00 Свiтло 
13.55 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
15.20 Чоловiчий клуб. Спорт 
16.15 Чоловiчий клуб 
16.45 Музичнi салони ARTE 
18.00 Х/ф «Нога Бога» (1) 
19.55 Д/ф «Волинянин» 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин 
з Майклом Щуром 
22.10 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
06.30, 20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.30 М/с 
«Качинi iсторiї» (1) 
08.55 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30 «Свiтське життя» 
10.35, 01.30 Х/ф 
«Вагiтна бабуся» 
14.25 «Вечiрнiй Київ-2015» 
16.30 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
21.00 «Лiга смiху. 
Чемпiонат України 
з гумору» 
00.00 Х/ф «Божевiльне 
побачення» 

ІНТЕР
05.20, 20.00 «Подробицi» 
06.10 М/ф «Ну, постривай!» (1) 
06.40 Х/ф «Айболить-66» (1) 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Новини 
10.00 Х/ф «Принцеса на 
бобах» (1) 
12.10 Т/с «Серафима 
Прекрасна» (1) 
18.10, 20.30 Т/с «Брати 
за обмiном» (2) 
23.20 Х/ф «Пiдмiна 
в одну мить» (2) 
 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Учнiвський 
щоденник» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Музеями Тернопiлля» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Живi сторiнки» 
13.20 «Слiд» 
13.45 «Кулiнарiя 
вiд Андрiя» 
14.00 «Зелений БУМ» 
14.30 «Портрет» 
15.00 «Мить прекрасна, 
не минай» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 
«Панорама подiй» 
20.00 «Спортивнi 
меридiани» 
20.15 «Храми Подiлля» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Скажене золото» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма «Bon appetit» 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Компромiс» 
12.30 Х/ф «Всi чоловiки брати» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Розбiйники мимоволi» 
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 Танцює 
«Надзбручанка» 
23.00 Програма «Про кiно» 
00.10 Час-Тайм 
00.30 Х/ф «Рятувальний 
модуль» (2) 

ICTV
06.00 Факти 
06.40 М/с «Муча Луча» 
07.20 Паралельний свiт 
09.10 Секретний фронт 
10.10 Антизомбi 
11.05 Дiстало! 
12.10 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.25 Iнсайдер 
14.25 Т/с «Пристрастi 
за Чапаєм» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Лузери» 
22.00 Х/ф «Хлопчаки-
нальотчики» 
00.00 Х/ф «Обсесiя» (2) 

СТБ
06.30, 01.35 Х/ф «Аелiта, не 
приставай до чоловiкiв» (1) 
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.20 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком...» (1) 
13.10 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
14.45 «Холостяк - 5» 
18.00 Х/ф «Бабине лiто» (1) 
21.45 Х/ф «Дiвчата» (1) 
23.45 «Давай поговоримо 
про секс-2» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.55 Kids Time 
06.02 М/с «Губка Боб 
Прямокутнi штани» 
07.57 Уральськi пельменi 
10.00 Ревiзор 
12.25 Страстi за Ревiзором 
14.30 Х/ф «Все або нiчого» 
16.55 Х/ф «Блондинка 
в ефiрi» (2) 
18.55 Х/ф «Бiлi ципоньки» (2) 
21.00 Х/ф «Хенкок» (2) 
22.55 Х/ф «Район №9» (2) 

2+2
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 Х/ф «Останнiй 
легiон» 
16.00 Х/ф «Конан-
руйнiвник» 
18.00 Х/ф «В iм’я короля» 
20.20 Х/ф «В iм’я 
короля-2» 
22.20 Х/ф «В iм’я 
короля-3» 
00.10 Т/с «Бiблiя. Шлях 
апостолiв» 
02.30 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1
07.30 Шеф-кухар країни 
08.40 Тепло.ua 
09.30 Хто в домi хазяїн? 
10.00 Школа Мерi Поппiнс 
10.20 Хочу бути 
10.45 Спецпроект «Хай 
завжди буде сонце!» 
11.50 Х/ф «Нога Бога» (1) 
13.50 Д/ф «Секрети 
довголiття» 
14.50 Фольк-music 
16.15, 02.20 Х/с 
«Вiкендовi iсторiї» 
18.15 Театральнi сезони 
18.50 Х/ф «Партiя в шахи» (1) 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Альтернативна 
музика. Atomic Simao 
23.00 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 

1+1
06.00 М/ф «Дельго» 
07.40 Мультфiльм 
08.05, 08.35 М/с 
«Качинi iсторiї» (1) 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска - 2: 
пригоди в Арктицi» (1) 
09.45 «Маша i ведмiдь» 
10.15 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин» 
11.00 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
12.00 «Iнспектор Фреймут-2» 
13.20 «Чотири весiлля-4» 
14.30 «Лiга смiху. 
Чемпiонат України 
з гумору» 
17.40 Х/ф «Спортлото-82» (1) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни-5» 
00.10 Х/ф «Адам» (2) 

ІНТЕР
06.40 «Мультфiльм» 
07.00 «Подробицi» 
07.45 «Удачний проект» 
08.30 «Готуємо разом» 
09.30 «Новини» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.00 «Орел i Решка. 
На краю свiту» 
12.00 Т/с «Серафима 
Прекрасна» (1) 
18.10, 21.30 Т/с «Брати 
за обмiном» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
00.10 Х/ф «Вагома 
пiдстава для вбивства» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi 
замальовки» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.45 «Думки вголос» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Загинув у боротьбi 
за Україну» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Професiйнi iгри» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Лесина тiнь» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Х/ф «Скажене 
золото» 
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» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Розбiйники мимоволi» 
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 
17.40 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 «Рятувальний 
модуль» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.15 Провокатор 
09.05 Зiрка YouTube 
11.45, 13.00 Дивитись усiм! 
12.45 Факти. День 
13.35 Дизель-шоу 
14.50 Х/ф «Лузери» 
16.40 Х/ф «Хлопчаки-
нальотчики» 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Снайпер-3» (2) 
22.05 Х/ф «Снайпер-4. 
Перезавантаження» (2) 
23.55 Х/ф «Ред: Мисливиця на 
перевертнiв» (2) 
01.30 Х/ф «Пробудження зла» (2) 

СТБ
06.05, 23.00 Х/ф 
«Дванадцять стiльцiв» (1) 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.20 «Караоке на Майданi» 
11.15 «Мiстичнi iсторiї-2 з 
Павлом Костiциним» 
15.10 Х/ф «Бабине лiто» (1) 
19.00, 19.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
20.55 Х/ф «Здрастуйте 
Вам!» (2) 
02.10 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 09.45 Kids Time 
06.05 М/с «Губка Боб 
Прямокутнi штани» 
08.00 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
09.50 М/с «Том i Джеррi» 
11.10 М/ф «Король Сафарi» 
13.00 Х/ф «Бiлi ципоньки» 
15.05 Х/ф «Патруль часу» 
17.10 Х/ф «Хенкок» 
19.00 Х/ф «Чорний лицар» 
21.00 Х/ф «Жива сталь» 
23.40 Х/ф «Похмурi небеса» 

2+2
06.20, 07.30 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
07.00 «Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2014-2015» 
09.00 «Бушидо» 
10.00 «Легенди кiкбоксiнгу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 Д/п «Страшне 
завтра. Донбас: люди» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
14.00 Т/с «Бiблiя. Шлях апостолiв» 
17.00 Х/ф «В iм’я короля-3» 
19.00 Х/ф «Некерований» 
21.00 Х/ф «Професiонал» 
23.15 Х/ф «Механiк» 
01.05 Х/ф 
«Конан-руйнiвник» 
02.45 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Імпульсивні вчинки мо-

жуть виявитися необач-
ними. Вам заважатимуть 
емоції, тому бажано ніяких 
рішень не приймати і від-
класти всі серйозні розмови 
на потім. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви цілком можете ви-

тратити більшу частину на-
явних коштів на подарунки 

близьким людям. Влаштуй-
те свято для всієї родини. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Краще триматися подалі 
від авантюрних історій, не 
довіряти першим зустрічним. 
Можна запланувати конструк-
тивну розмову з начальством, 
щоб розповісти про свої ідеї. 

РАК (22.06-23.07)
Багато чого залежатиме 

від ступеня прикладених 

вами зусиль. Можлива 
зустріч, яка змінить ваші 
плани на найближче май-
бутнє. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ваші творчі ідеї багатьом 

здадуться цікавими. Ви з 
легкістю пройдете кастинг 
або співбесіду. 

ДІВА (24.08-23.09)
Не сподівайтеся на ба-

гато, тоді більше шансів, 

що тиждень принесе вам 
несподівані приємні мо-
менти. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Бажано не намагатися роз-

починати щось нове. Від вас бу-
дуть потрібні рішучість, вміння 
миттєво зорієнтуватися в ситуа-
ції, впевненість у власних силах. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Постарайтеся не занад-

то розхвалюватися своїми 

досягненнями, бувають мо-
менти, коли саме скромність 
стає прикрасою. Чим більше 
альтруїзму і підтримки ви про-
явите стосовно навколишніх, 
тим позитивнішими будуть 
зміни у вашому житті. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви можете досягти ба-

гато чого, якщо не будете 
хапатися за кілька справ 
відразу. Постарайтеся не 

звертати уваги на дрібні не-
приємності, зосередьтеся 
на важливішому. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Навіть якщо ви дуже зайня-

ті, не варто зневажати спілку-
ванням з близькими людьми. 
Нові знайомства стануть у 
пригоді згодом. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Сформовані обставини 

можуть зажадати від вас 

тверезості розуму і зухва-
лості думок. Вас захопить 
відповідальна й цікава ро-
бота, навіть якщо вона по-
требуватиме особливої на-
пруги та затрати сил. 

РИБИ (20.02-20.03)
Імовірні зміни настрою, які 

втомлять тих, хто перебува-
тиме поруч із вами. Однак це 
в майбутньому, а поки що вам 
будуть раді всюди.

07.35 Програма «Соло» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма 
«Формула здоров’я» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Живим» 
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 Програма «Компромiс» 
22.35 Х/ф «Жiнка пiд дощем» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 
Надзвичайнi новини 
10.10, 03.00 Т/с 
«Перетинаючи межу» 
12.25, 13.20 Паралельний свiт 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Провокатор 
14.50, 16.20 Х/ф 
«Нiчний дозор» 
17.45, 23.00 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.55 Т/с «Пристрастi 
за Чапаєм» 
00.00 Т/с «Ганнiбал» 

СТБ
06.35, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.15 «За живе!» 
09.30, 20.05 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
11.15 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.35 «За живе» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-2 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь 
свого тiла» 
00.25 «Один за всiх» 
01.40 Х/ф «Айболить-66» (1) 
03.15 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.32, 07.55 
Kids Time 
06.12 М/с «Пригоди 
Джекi Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.35 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.00, 18.00, 01.55 
Репортер 
08.05 Єралаш 
12.00 Т/с «Татусевi дочки» 
15.55 Т/с «Воронiни» 
18.20, 01.10 Абзац! 
19.00 Х/ф 
«Все або нiчого» (2) 
21.10 Х/ф «Патруль часу» (2) 
23.15 Х/ф «Хатина 
в лiсi» (3) 
02.00 Служба 
розшуку дiтей 
02.05 Половинки 
03.35 Зона ночi 
05.25 25-й кадр 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «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, 19.00 Т/с «Дев’ять 
життiв Нестора Махно» 
12.05 «Вiдеобiмба» 
16.40 «6 кадрiв» 
22.00 Х/ф «Мiцний 
захист» 
00.15 Х/ф «День 
вторгнення» 
02.00 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 
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Мобілізація

Юстиція інформує

26 квітня ц. р. вступив у дію Закон України 
«Про запобігання корупції», прийнятий Вер-
ховною Радою України 14 жовтня 2014 р. із 
метою комплексного реформування систе-
ми запобігання корупції у відповідності до 
міжнародних стандартів й успішних прак-
тик іноземних держав (далі – Закон). Цим 
Законом визначено правові й організаційні 
засади функціонування системи запобіган-
ня корупції в Україні, зміст і порядок засто-
сування превентивних антикорупційних ме-
ханізмів, правила щодо усунення наслідків 
корупційних правопорушень.

Основними складовими превентивної ан-
тикорупційної системи згідно з Законом є:

– наявність спеціалізованого органу з пи-
тань запобігання корупції – Національної ко-
місії з питань запобігання корупції (Законом 
визначено її статус, склад, порядок форму-
вання повноваження Національної комісії, 
Голови та заступника Голови тощо);

– правила формування та реалізації анти-
корупційної політики;

– антикорупційні обмеження: щодо вико-
ристання службового становища; одержан-
ня подарунків; сумісництва та суміщення з 
іншими видами діяльності; спільної роботи 
близьких осіб; після припинення діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування;

– запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів (види конфлікту інтересів і шляхи 

їх врегулювання);
– спеціальні антикорупційні інструменти 

(антикорупційна експертиза, спеціальна 
антикорупційна перевірка, Єдиний держав-
ний реєстр осіб, які вчинили корупційні чи 
пов`язані з корупцією правопорушення; ви-
моги щодо прозорості та доступу до інфор-
мації);

– правила етичної поведінки;
– фінансовий контроль (подання декла-

рацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самовря-
дування; інформація, що зазначається в 
декларації, облік, оприлюднення, контроль 
та перевірка декларацій, а також моніторинг 
способу життя суб`єктів декларування;

– захист викривачів (державний захист 
осіб, які за наявності обґрунтованого пере-
конання, що інформація є достовірною, по-
відомляють про порушення вимог Закону 
іншою особою від незаконного звільнення, 
переведення, зміни істотних умов трудового 
договору);

– запобігання корупції в діяльності юри-
дичних осіб;

– відповідальність за корупційні чи 
пов’язані з корупцією правопорушення (кри-
мінальна, адміністративна, цивільно-право-
ва, дисциплінарна);

– міжнародне співробітництво. 
Звертаємо увагу читачів на статтю 21 За-

кону, яка передбачає участь громадськості 

в заходах щодо запобігання корупції, відпо-
відно до якої громадські об’єднання, їх чле-
ни або уповноважені представники, а також 
окремі громадяни в діяльності щодо запобі-
гання корупції мають право:

– повідомляти про виявлені факти вчи-
нення корупційних або пов’язаних із корупці-
єю правопорушень, реальний, потенційний 
конфлікт інтересів спеціально уповнова-
женим суб’єктам у сфері протидії корупції, 
Національному агентству, керівництву чи 
іншим представникам органу, підприємства, 
установи чи організації, в яких були вчинені 
ці правопорушення або у працівників, яких 
наявний конфлікт інтересів, а також громад-
ськості;

– запитувати й одержувати від державних 
органів, органів місцевого самоврядування 
в порядку, передбаченому Законом України 
«Про доступ до публічної інформації», ін-
формацію про діяльність щодо запобігання 
корупції;

– проводити, замовляти проведення 
громадської антикорупційної експертизи 
нормативно-правових актів і проектів нор-
мативно-правових актів, подавати за ре-
зультатами експертизи пропозиції до відпо-
відних органів, отримувати від відповідних 
органів інформацію про врахування пода-
них пропозицій;

– брати участь у парламентських слухан-
нях та інших заходах із питань запобігання 

корупції;
– вносити пропозиції суб’єктам права за-

конодавчої ініціативи щодо вдосконалення 
законодавчого регулювання відносин, що 
виникають у сфері запобігання корупції;

– проводити, замовляти проведення до-
сліджень, у тому числі наукових, соціологіч-
них тощо, з питань запобігання корупції;

– проводити заходи щодо інформування 
населення з питань запобігання корупції;

– здійснювати громадський контроль за 
виконанням законів у сфері запобігання 
корупції з використанням при цьому таких 
форм контролю, які не суперечать законо-
давству;

– здійснювати інші не заборонені законом 
заходи щодо запобігання корупції.

Громадському об’єднанню, фізичній, 
юридичній особі не може бути відмовлено 
в наданні доступу до інформації стосовно 
компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи 
щодо запобігання корупції, а також стосов-
но основних напрямів їх діяльності. Така ін-
формація надається в порядку, встановле-
ному законом.

Насамкінець зазначаємо, що Законом 
визнаються такими, що втратили чинність, 
Закони України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» та «Про правила етичної 
поведінки».

Ірина ЖИГУНОВА, 
начальник районного

управління юстиції

У ході мобілізації призиваються ті ж кате-
горії громадян, що і в минулому році, а саме 
– ті, котрі за станом здоров’я відповідають ви-
могам військової служби, ті, хто має військову 
облікову спеціальність, а отже, і певну під-
готовку. Також у ході проведення мобілізації 
дотримується принцип рівномірного наван-
таження на всі регіони держави, щоб не було 
перекосів і соціальних загострень в тому чи 
іншому населеному пункті у зв’язку з залучен-
ням із національної економіки працездатних 
громадян.

Спершу мобілізовані проходять військову 
підготовку. Вона триває майже 40 днів і скла-
дається з декількох етапів. Перші 7-8 днів 
відбувається загальна військова підготовка, 
як для офіцерів, так і для сержантів і солдат. 
До неї входять: медична, тактична, інженер-
на, вогнева підготовки тощо. Наступні 15 діб 
відбувається фахова підготовка за спеціаль-
ністю. Підготовку проводять кваліфіковані ін-
структори, котрі мають досвід у бойових діях. 
Опісля цього особовий склад направляється 
в підрозділи для бойового злагодження (три-
валістю до 15 діб). А офіцерський склад від-
правляють на навчання в заклади та військові 
навчальні центри.

Мобілізованим, які не пройшли етапу підго-
товки, бойові завдання надаватись не будуть.

Мобілізованих п‘ятої хвилі в зону АТО від-
правлятимуть лише після проходження по-
вного циклу підготовки. В Міністерстві обо-
рони України передбачають призвати таку 
кількість особового складу, щоби була мож-
ливість ротації військових у зоні проведення 
АТО. Приблизно третина виконуватиме за-
вдання в АТО, третина проходитиме підго-
товку та бойове злагодження. І ще третина 
– перебуватиме у відпустках для відновлення 
боєздатності.

На Тернопільщині ухиляється від при-
зову по мобілізації більше 28-ми тисяч 
військовозобов‘язаних. Однак військові вва-
жають, що рано чи пізно «ухилянти» будуть 
змушені відповісти за свої дії. Зокрема, за 
ухилення від військового обов’язку передба-

чається як адміністративна, так і кримінальна 
відповідальність (позбавлення волі від 2-х до 
5-ти років).

Чортківський об’єднаний міський військо-
вий комісаріат повідомляє, що мобілізовані 
військовослужбовці будуть повністю забез-
печені всім необхідним і займатимуться бо-
йовою підготовкою – від початкової військової 
до бойового злагодження підрозділів.

Для мобілізованих громадян України від-
повідно до законодавства передбачається 
надання соціальних гарантій на період про-
ходження ними військової служби:

– виплачується грошове забезпечення 
в повному обсязі, з урахуванням усіх над-
бавок і премій, на рівні військовослужбов-
ців контрактної служби (в даний час роз-
мір грошового забезпечення в середньому 
складає: офіцерський склад – 5 тис. грн., 
рядовий і сержантський – 3 тис. грн., а для 
учасників АТО, відповідно – 10 і 6 тис. грн.);

– поширюється весь комплекс гарантій 
соціального та правового захисту, встанов-
лених для військовослужбовців законодав-
ством;

– на строк не більше 18 місяців зберігаєть-
ся місце роботи, посада, середній заробіток 
на підприємстві, в установі, організації, неза-
лежно від форм власності та підпорядкуван-
ня (при одночасному отриманні грошового 
забезпечення в якості військовослужбовців);

– нараховується одноразова грошова допо-
мога, яка буде виплачуватися в день демобі-
лізації;

– зберігається право на підприємницьку 
діяльність для приватних підприємців;

– продовжується виплата пенсій пенсіоне-
рам, у разі їх призову на військову службу під 
час мобілізації, на особливий період на час 
такої служби.

На сьогодні виникає дуже багато питань 
щодо соціального захисту учасників АТО.  
Найактуальніші: на які саме пільги і хто з  
учасників АТО та їх сімей може розрахову-
вати.

Відтак, учасникам бойових дій згідно зі ст. 12 

Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» надаються 
понад 20 різних видів пільг. Статус учасника 
бойових дій отримують військовослужбовці 
Збройних сил України, які брали участь в ан-
титерористичній операції, відповідно до п. 19 
ст. 6 зазначеного Закону України.

Найбільш важливими серед пільг, що нада-
ються учасникам бойових дій, є такі:

– безкоштовне одержання лікарських засо-
бів за рецептами лікарів, першочергове без-
коштовне зубопротезування, безкоштовне 
забезпечення санаторно-курортним лікуван-
ням; користування при виході на пенсію чи змі-
ні місця роботи поліклініками та госпіталями, 
до яких вони були прикріплені за попереднім 
місцем роботи; першочергове обслуговуван-
ня в лікувально-профілактичних закладах і 
першочергова госпіталізація; виплата допо-
моги по тимчасовій непрацездатності в роз-
мірі 100 відсотків середньої заробітної плати;

– 75-відсоткова знижка квартирної плати 
та вартості комунальних послуг; позачергове 
встановлення на пільгових умовах квартир-
них телефонів;

– безкоштовний проїзд усіма видами місь-
кого пасажирського транспорту, автомобіль-
ним транспортом загального користування 
в сільській місцевості; безкоштовний проїзд 
один раз на два роки (туди і назад) залізнич-
ним, водним, повітряним або міжміським ав-
томобільним транспортами;

– використання чергової щорічної відпустки 
у зручний час, а також одержання додаткової 
відпустки без збереження заробітної плати 
строком до двох тижнів на рік; переважне пра-
во на залишення на роботі;

– першочергове забезпечення житловою 
площею. Учасники бойових дій, які дістали 
поранення, контузію або каліцтво, забезпечу-
ються житловою площею протягом двох років 
з дня взяття на квартирний облік. Першочер-
гове відведення земельних ділянок для ін-
дивідуального житлового будівництва, одер-
жання позики на будівництво з погашенням її 
протягом 10 років, починаючи з п’ятого року 

після закінчення будівництва;
– щорічна разова грошова допомога до 5-го 

травня.
Відповідно до статей 10 та 15 Закону Укра-

їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» відповідні пільги отри-
мують також особи, на яких поширюється чин-
ність зазначеного Закону, до яких відносяться 
зокрема:

– сім’ї військовослужбовців, які загинули 
(пропали безвісти) або померли внаслідок по-
ранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 
час виконання обов’язків військової служби 
(службових обов’язків), а також внаслідок за-
хворювання, одержаного в період проходжен-
ня військової служби;

– дружини (чоловіки) померлих учасників 
бойових дій, визнаних за життя інвалідами, 
які не одружилися вдруге;

– діти померлих учасників бойових дій, ко-
трі навчаються за денною формою навчання у 
вищих навчальних закладах I – IV рівнів акре-
дитації та професійно-технічних навчальних 
закладах.

Нова хвиля мобілізації також передбачає 
вилучення техніки з національної економіки 
підприємств усіх форм власності. Перевага 
надається транспортним засобам і дорож-
но-будівельній техніці. Кількість такої техніки 
та ліміти вилучення встановлено рішенням 
Кабінету Міністрів. Вилучені автомобілі від-
правлятимуть на ремонтні бази, а звідти – в 
зону АТО. Техніку вилучатимуть безкоштовно, 
однак якщо вона буде знищена під час бойо-
вих дій, то держава виплатить відшкодування. 
Вилучення техніки у цивільної особи, яка має 
одну чи дві одиниці, не проводитимуть.

Чортківський об’єднаний міський військо-
вий комісаріат закликає мешканців Чорткова 
та Чортківського району проявити високий рі-
вень свідомості та виконати свій громадський 
обов’язок у цей складний для країни час.

Також Чортківським об’єднаним міським 
військовим комісаріатом здійснюється набір 
усіх бажаючих для проходження військової 
служби за контрактом у Збройних силах Укра-
їни та інших військових формуваннях. 

За додатковою інформацією звертатися за 
адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 40. Тел.
(03552) 2-14-64.

Леонід ПІДРУЧНИЙ, 
військовий комісар Чортківського 

об’єднаного міського 
військового комісаріату

З честю виконаємо свій громадянський 
обов`язок у складний для країни час

У Чортківському районі здійснюється комплекс заходів із проведення часткової мобілізації.

З метою підвищення рівня боєготовності підрозділів, підготовки ефективного боєздатного резерву в 2015 році в Україні,
 в тому числі й на Тернопільщині, проводяться заходи часткової мобілізації. До мобілізації залучаються офіцери та військові 

фахівці запасу. Вони пройдуть обов’язкову підготовку на базах навчальних центрів Збройних сил України.

Закон України «Про запобігання корупції» – в дії
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земельні ділянки

ПРОДАЮТЬСЯ

інше

дачі

Соцзахист інформує

будинки

земельна ділянка по вул. 16 липня (за 
«Околицею») – 10 сотих. Вулиця обжита, поруч 
усі комунікації. Ціна договірна.

Тел.: 067-856-05-98, 067-455-43-58.

земельна ділянка (10 сотих) по вул. Чубин-
ського (за магазином будматеріалів ПП Бров-
ка). Ціна договірна. 

Тел.: 067-856-05-98, 067-455-43-58.

земельна ділянка 10 сотих у районі Синя-
кового по вул. Затишній. Тел. 096-443-30-66.

ОДПІ застерігає

Оголошення, повідомлення

дача в с. Біла (над ставом): будиночок дво-
поверховий – 6 х 7, сад, 0,10 га приватизованої 
землі. Ціна договірна.

Тел.: 3-96-60, 
063-276-93-31.

будинок в с. Шульганівка, підведений газ, 
біля хати криниця, город.

Тел.: 066-118-13-45, 
067-142-19-57.

2-кімнатна квартира площею 55 кв. м, по 
вул. Б.Лепкого, 9, на 5-му поверсі, з усіма зруч-
ностями; зроблений євроремонт, є 6-метровий 
обшитий вагонкою, з євровікнами балкон, за-
вдовжки через дві кімнати; є і третій балкон, за 
рахунок якого збільшено площу кухні. Ванна 
кімната, обладнана всією необхідною сантех-
нікою. 

Тел. 066-080-20-08.

Обміняю однокімнатну квартиру на дво-
кімнатну з моєю доплатою у місті Чорткові. 
Загальна площа 35,8 кв. м., житлова – 18 кв. 
м. Квартира житлова: нові міжкімнатні двері, 
пластикові вікна між квартирою та лоджією, 
лоджія засклена, індивідуальне газове опа-
лення (котел-бойлер). Квартира тепла, всі сті-
ни внутрішні, в під’їзді є ліфт.

Квартира знаходиться за адресою: м. Чорт-
ків, вул. Незалежності, 86, на 5-му поверсі 
9-поверхового будинку.

Розгляну всі пропозиції обміну (продаж не 
цікавить). Телефонуйте з 8-ї до 17-ї год за 
тел. 096-589-96-96 (Костянтин).

дача в районі Білецьких озер. Недорого.
Тел.: 099-271-08-17, 
099-025-41-72.

2-кімнатна квартира в м. Чорткові по вул. 
Шевченка, 62. Загальна площа – 50 кв. м. Інди-
відуальне опалення. Ціна договірна.

Тел. 096-258-88-00

будинок  по вул. Верхній Сонячній (біля ав-
тостанції). Земельна ділянка і будинок прива-
тизовані. Підведено всі комунікації.

Тел. 096-258-88-00.

земельна ділянка – 6,5 сотих у районі зу-
пинки Синякового по вул. Весняній.

Тел.: 063-072-70-96, 096-205-85-05.

1-кімнатна квартира на 4-му поверсі піс-
ля капремонту по вул. Незалежності. Терміно-
во. Ціна договірна. 

Тел.: 098-857-98-24, 098-857-98-25.

Довгоочікуване тепло і навколишня краса 
довкілля зачаровує з кожним днем більше 
і більше. Так і хочеться бути якнайдовше на 
природі... Проте варто знати, що в п’янкому бу-
кеті лісових квітів може виявитися кліщ, і на-
віть в пучку петрушки або інших рослин. І все 
через те, що останнім часом кліщі в Україні 
дуже розповсюдилися, саме вони є перенос-
никами кліщового енцефаліту і хвороби Лай-
ма. Наслідком цих недуг може бути тривалий 
параліч, ураження багатьох систем організму. 
То як вберегтися від нападу небезпечного 
членистоногого?

Перед виходом у ліс, парк, сад, на пасо-
висько потрібно вдягати головні убори, шта-
ни, сорочки на довгий рукав. Перебуваючи на 
прогулянці, огляньте одяг і одне одного на ви-
явлення кліща.

Робити це потрібно час від часу, так як із мо-
менту заповзання на одяг людини і до початку 
кровосмоктання минає декілька годин. При 
цьому його прикріплення і присмоктування до 
тіла здебільшого залишається непоміченим, 
бо кліщ виділяє у ранку знеболювальну ріди-
ну. Відчуття людиною свербіння на місці при-
смоктування кліща виникає лише через 6-12 

годин і пізніше.
Якщо все-таки кліщ присмоктався, крапніть 

на те місце маслянисту рідину, щоби пере-
крити доступ повітря до дихальних шляхів 
членистоногого. За декілька хвилин він за-
дихнеться. Видаленого кліща не викидайте! 
Покладіть у металеву баночку і спаліть, бо з 
тушки самиці може вийти її численне потом-
ство. Якщо ж процедура не вдалася, при пер-
шій нагоді зверніться у найближчий медпункт.

Перевірте також, чи немає кліща 
під шерстю домашнього улюбленця. 
Варто перевірити і худобу, що випасалася.

Не треба забувати і про репелепенти – за-
пашні речовини, що відлякують кліщів.

Якщо після того, як витягнули кліща, люди-
на занедужала, температура тіла підвищила-
ся, а на місці укусу з’явилася червона пляма, 
треба негайно звернутися до лікаря. При сво-
єчасно розпочатому лікуванні розвиток хворо-
би буде зупинено.

Марія МАЗУРИК, 
викладач інфектології Чортківського 

державного медичного коледжу

Останнім часом на мобільні телефони під-
приємців Чортківщини надходять телефонні 
дзвінки від невідомих осіб, які намагаються 
шахрайським шляхом виманити гроші. Зо-
крема, зловмисники телефонують від імені 
керівництва Чортківської ОДПІ і вимагають 
надіслати грошові кошти на конкретний бан-
ківський рахунок.

Чортківська ОДПІ Головного управління ДФС 
у Тернопільській області офіційно заявляє, що 
її посадові особи жодних вказівок збирати гро-
ші від свого імені ніяким довіреним особам не 
давали. Більше того, ми наполегливо радимо 
підприємцям і громадянам бути пильними й 
обачними, не вірити сумнівним пропозиціям і 
ретельно перевіряти інформацію.

З метою запобігання використанню шахра-
ями злочинних схем, попередження фінансо-
вих втрат для підприємництва та недопущен-
ня можливих проявів дискредитації органів 
ДФС України суб’єктам господарювання слід 
негайно повідомляти про будь-які випадки 
вимагання грошей на «телефон довіри», який 
працює щоденно в цілодобовому режимі за 
номерами 23-63-92 (Тернопіль), 2-19-72 (Чорт-
ків), а також за номером телефону 43-46-38 
або особисто звертатися у відділ внутрішньої 
безпеки за адресою: м. Тернопіль, вул. Білець-
ка, 1, каб. 705, 707; м. Чортків, вул. Шевченка, 
23, 4-й поверх, каб. 409.

Чортківська ОДПІ

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України за № 200 від 31 березня 2015 р. «Про 
порядок використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті на забезпечення по-
страждалих учасників антитерористичної 
операції санаторно-курортним лікуванням» 
органи соціального захисту населення за-
безпечують осіб безоплатними путівками до 
санаторно-курортних закладів відповідно до 
цього Порядку згідно з медичними рекомен-
даціями в порядку черговості в міру надхо-
дження путівок:

– учасників бойових дій – щороку строком 
на 18-21 день;

– інвалідів війни – позачергово щороку 
строком на 18-21 день;

– інвалідів із захворюваннями нервової сис-
теми (з наслідками травм і захворюваннями 
хребта та спинного мозку) – відповідно до ме-
дичних рекомендацій, з них:

І та II груп – до санаторіїв спінального про-
філю з лікуванням строком на 35 днів;

III групи – до санаторіїв неврологічного про-
філю з лікуванням строком на 18-21 день.

У разі, коли особа має право на забезпечен-
ня путівкою за кількома законами, їй надаєть-
ся право вибору в забезпеченні путівкою за 
одним із них.

Для одержання путівки особи повинні пере-
бувати на обліку в органах соціального захис-
ту населення за зареєстрованим місцем про-
живання, а такі, що переселилися з тимчасово 
окупованої території чи районів проведення 
антитерористичної операції, – за фактичним 
місцем проживання відповідно до довідки про 
взяття на облік особи, яка переміщується з 
тимчасово окупованої території України або 
району проведення антитерористичної опе-

рації.
Для взяття на облік особа чи її законний 

представник подає заяву, медичну довідку лі-
кувальної установи за формою № 070/о, копію 
посвідчення учасника бойових дій або інва-
ліда війни та документ, що підтверджує без-
посереднє залучення особи до виконання за-
вдань антитерористичної операції в районах 
її проведення.

Путівками без лікування забезпечуються 
громадяни, які супроводжують інвалідів І гру-
пи (за винятком інвалідів із наслідками травм 
і захворюваннями хребта та спинного мозку), 
яким за висновком лікувально-профілактич-
ного закладу необхідна постійна стороння до-
помога. Якщо інвалід І групи здатний обслуго-
вувати себе самостійно, видається відповідна 
довідка лікувально-профілактичного закладу.

Громадянам, які супроводжують інвалідів І 
та II груп до санаторіїв спінального профілю, 
путівки не видаються, а лише оплачується 
проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотному 
напрямку) в транспорті загального користу-
вання (залізничному й автомобільному) згідно 
з поданими проїзними квитками. У разі проїз-
ду залізничним транспортом відшкодовується 
вартість квитка у плацкартному вагоні.

Компенсація за доплату, пов’язану з поліп-
шенням умов проживання в санаторії, та за 
продовження строку лікування не здійснюєть-
ся.

Поділ путівки та передача її іншій особі за-
бороняється.

Володимир ЦВЄТКОВ, 
начальник управління соціального 

захисту населення РДА

двоповерховий приватизований будинок 
по вул. Лісовій (Бердо). Є криниця, сад, город. А 
також: Омега-3 – 1000 міліграм, 220 капсул; гін-
ко-білоба – 120 міліграм (виробництва США); 
шифер 8-хвильовий. 

Тел.: 2-18-04, 
050-437-50-25. 

2-поверховий будинок по вул. Граничній-
Бічній, 42 (коробка і дах). Площа – 226 кв. м., 
земельна ділянка – 6 сотих. Підведений газ, 
світло, є колодязь. У наявності – інші будма-
теріали, бетономішалка. Можливий обмін на 
квартиру з  доплатою. Ціна – 40 тис. у. о.

Тел. 097-546-72-00

половина будинку в м. Чортків. Загальна 
площа – 52,4 кв. м. Є дві кімнати, кухня, кори-
дор, сарай, 2 підвали, город – 7 сотих.

Тел.: 2-37-84, 097-370-17-00, 050-234-92-86.

хата в с. Залісся. Є літня кухня, стайня, са-
рай, 30 сотих городу, криниця, газ.

Тел. 097-646-37-31. 

напівособняк із можливістю прибудови в 
центрі міста по вул. В.Пітушевського. Ціна до-
говірна. 

Тел. 098-628-83-82. 

2-кімнатна квартира в смт Заводське на 
3-му поверсі. Або обміняю на будинок у с. Бі-
лобожниця.

Тел.: 095-698-78-36, 2-44-40.

1-кімнатна квартира в 9-поверховому бу-
динку. Є індивідуальне опалення, нова сантех-
ніка, шестиметрова засклена лоджія.

Тел.: 050-377-45-35, 
098-784-86-25, 
050-626-44-09. 

3-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шухевича, 2 а. В новозбудованому сучасно-
му будинку. Площа – 95,3 кв. м. Два балкони, 
лоджія, підвал, пластикові вікна. Квартира у 
5-поверховому будинку на 3-му поверсі. Ціна 
договірна.

Тел. 095-779-60-77. 

незавершене будівництво – два котеджі в 
районі Синякового.

Тел.: 067-354-58-90,
067-896-69-66.

житловий будинок по вул. Богуна, 25. Є 
гараж і літня кухня, 6 сотих городу.

Тел.: 099-273-06-22, 096-535-35-12.

терміново приватизований будинок у с. 
Переходи по вул. Чорний ліс (біля дач), із зе-
мельною приватизованою ділянкою 34 сотих. 
Є літня кухня, хлів, гараж, дві пивниці, крини-
ця й інші підсобні приміщення. Опалення – га-
зове і на твердому паливі. Холодна і гаряча 
вода – всередині помешкання. Під`їзна дорога 
з твердим покриттям.

Тел.: 2-62-15, 066-924-08-97, 
066-924-08-34.  

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

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

житловий будинок по вулиці Байди Вишне-
вецького. Дві кімнати, кухня, коридор. Загальна 
площа – 49,3 кв. м. Є газ, світло, вода, два під-
вали, сарай, 15 соток землі. Ціна договірна.

Можливий обмін на двокімнатну квартиру.
Тел. 2-20-21, 050-233-79-69.

камінь червоний бутовий, 12 кубів. у с. 
Мухавка. Тел. 067-425-06-30.

Пам`ятаємо. Любимо. Сумуємо...
2 червня минає 20 років відтоді, 

як пішла з життя дорога нам 
людина – чоловік, батько, дідусь

СТЕПАНЯН Василь Вараздатович.
Народився він 27 

вересня 1940 р. у м. 
Єреван (Вірменія). Піс-
ля закінчення Сверд-
ловського юридичного 
інституту був направ-
лений для роботи в 
органах внутрішніх 
справ до м. Салават 
(Башкирія), а пізні-
ше – до Чортківського 
райвідділу на посаду 

слідчого. Працював старшим слідчим, на-
чальником слідчого відділу, відтак – ад-
вокатом. Василь Вараздатович не просто 
любив свою роботу, а буквально жив нею, 
залишивши після себе добрі справи й теплі 
спогади. А крім роботи, не мислив себе без 
улюблених книг, виплеканого ним «дітища» 
– дачі, мандрівок власним автомобілем – 
ним разом зі сім`єю об`їздив Крим, увесь 
Кавказ і – на схід, аж до Уральських гір...

Ми пам`ятаємо і любимо тебе!.. Ніколи не 
згасне наша любов і не заросте стежина до 
твоєї могили...

У день 20-ї річниці світлої пам`яті покій-
ного просимо всіх, хто знав нашого Василя 
Вараздатовича, працював із ним: пом`яніть 
його разом із нами добрим і щирим словом.

Вічно сумуючі – дружина Тамара, 
діти Вікторія і Михайло, 

внуки Василь і Тома.

Щодо умов забезпечення постраждалих 
учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням

Сезон

Небезпечні членистоногі
Під час прогулянки до лісу чи на природу вас може підстерігати небезпека у вигляді 

кліщів, які останніми роками все частіше виявляються на тілі людини чи тварини. 
Як уберегтися від них, і якщо вже ви стали їхньою «здобиччю», позбавитися 

без подальшої шкоди для здоров̀ я – радить фахівець. 

Увага! Активізувались шахраї

квартири
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+9 ... +20

ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ 
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
30 травня

+12 ... +20

НЕДІЛЯ
31 травня

+13 ... +23

ПОНЕДІЛОК
1 червня

+13 ... +23

ВІВТОРОК
2 червня

+14 ... +22

СЕРЕДА
3 червня

+14 ... +22

ЧЕТВЕР
4 червня

+15 ... +23

П`ЯТНИЦЯ
5 червня

День передплатникаІніціатива

Травневе сонечко на небі ясно сяє
Назарчика ГАПІЯ

зі с. Семаківці
з Першим рочком родина вітає.

Виростай здоровий, 
  добрий і багатий, 
Ти – наше майбутнє 
             і наша надія, 
Зичать тато Роман
              і мама Марія. 
Нехай сміх дзвіночком  
    в оселі лунає,
Хай в майбутньому 
збудуться всі Твої мрії –
Так щиро бажають 

                                           дідусь Петро 
                                 та бабусі Надя і Марія. 
Хай Ісус Тебе оберігає, 
                  а Мати Пречиста веде за ручку, 
Прабабусі Анеля, Теофілія 
                                і прадідусь Михайло 
Просять нині опіки у Бога 
                     для свого правнучка. 
Щоб з личка усмішка ніколи не зникала
І очка були веселі кожної днини,
Прийми вітання в день святковий від 

вуйка Василя, цьотки Галини з сім`єю
І хресних батьків Андрія
                та Інни.

З любов̀ ю – уся родина.

Щиро вітаємо з 55-річчям 
дорогу сестричку, маму і бабусю
Надію Миколаївну НАНОВСЬКУ 

з Чорткова.
Скільки років 
  Тобі – не питаєм,
 Хай зозуля 
       рахує в гаю,
Ми із тими 
       літами вітаєм,
Що постукали 
       в душу Твою.
Те бажаєм, 
     що щастям 
            звуть люди,

Хай усмішка 
               не сходить з лиця,
Хай життя Твоє 
               піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.
Хай над Тобою 
                     небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті, 
Душа нехай 
                  ніколи не старіє, 
А серце не втрачає доброти.

З любовю – сестра 
Галина з сім`єю, сини 

Андрій і Сергій 
з дружинами, внуки.

У пору, коли весна стрічається 
з літом, святкує свій 

25-річний ювілей 
Ольга Олегівна ШЕВЧИШИН, 

вчитель інформатики 
та математики 

Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів.
Із Днем народження 
     вітаємо 
          щиро нині, 
Здоров’я, 
 радості бажаємо 
             сповна. 
 Нехай любов Тобі
           дарують, 
             як богині,
А чаша щастя 
   хай не має дна.

Будь завжди весела, привітна і щира, 
Будь трішечки горда 
                       й весняно красива. 
 Візьми собі в подруги 
                     чесність і ніжність, 
Чекай в нагороду одержати вірність.
Окрасою серця 
                    хай буде кохання 
І сповняться всі Твої 
                мрії й бажання!

З повагою – колектив школи.

День 21 травня з весняною осяйністю та життєдайним повноцвіт-
тям поєднав у собі два величних свята: християнське – Вознесіння 
Господнє (яке належить до числа дванадцяти найбільших свят у 
церковному році) та всеукраїнське свято національної єдності (яке 
покликане зберегти споконвічні народні традиції) – День вишиван-
ки. У вінець святковості влився й День передплатника, організова-
ний Тернопільською обласною  дирекцією поштового зв’язку «Ук-
рпошта». Він проводиться для того, щоби читачі преси мали змогу 
не лише передплатити улюблене видання нашого краю, а й зустрі-
тися з членством редакційного колективу, з тими, хто власне писем-
ним словом виносить на газетні шпальта читацькі прагнення, емоції, 
почування, та принагідно висловити свої міркування й пропозиції. 

Довкіллям розлунюється мелодика українських пісень, на ви-
ставкових стелажах, що розмістилися біля будинку пошти Чорт-
кова, – примірники періодичних видань: «Голос народу» і «Наш 
день». Представники журналістики разом із працівниками пошто-
вого зв’язку люб’язно приймають до святкової когорти перехожих, 
зав’язується спілкування на різноманітні теми, які неодмінно живим 
словом народу виллються на шпальта газет. 

І хоча люд чортківський у вранішню пору того дня поспішав до 
храмів на святкове Богослужіння, все ж, нехай й невеличка, чи-
сельність наших краян приділила кілька хвилин своєї уваги Дню 
передплатника. Відрадно зазначити, навіть за неповну годину гурт 
передплатників нашої районки на друге півріччя 2015-го поповнився 
десятком читачів. Бажаючі отримали безкоштовно почергові номе-
ри «Голосу народу», а новим нашим передплатникам була вручена 
ще й, так звана, винагорода – бонус на безкоштовне разове вітання 
(оголошення), розміщене в газеті цьогоріч. 

Слід зауважити, «голосонародівцями» заплановано подальші 

неодноразові зустрічі, які відбуватимуться на вулицях Чорткова та 
селах району з потенційними читачами районки; і кожен бажаючий, 
у ході зустрічей чи зайшовши в зручний для себе час до редакції, 
матиме змогу передплатити наше видання. Доречно сказати, вар-
тість «Голосу народу», незважаючи на стрімке зростання цін абсо-
лютно на все, залишається незмінною. Беручи, так би мовити, на 
озброєння всі зауваги та пропозиції громадськості, прагнемо, щоби 
Голос Народу був почутий, віримо у вашу підтримку, шановні края-
ни; місце зустрічі – газетні шпальта. 

Тетяна ЛЯКУШ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ     

Протягом тижня відбулося два тури 
першості області (4-й – 24 травня і 5-й 
– 27 травня), де чортківчани спочатку 
вдома перемогли тернопільську коман-
ду ДСО з рахунком 2:0, а потім на виїзді 
здолали однойменний клуб із Бережан 
– 3:2. І наразі з доробком 10 очок посіда-
ють третє місце. На жаль, прикра пораз-
ка в гостевому матчі від кременецького 
«Буревісника» за явної переваги наших 
хлопців, котрі мали не одну слушну на-
году аби не лише відновити рівновагу, а 
й здобути переконливу перемогу, не до-
зволила впритул наблизитися до лідера, 
минулорічного чемпіона – теребовлян-
ської «Ниви», яка наразі демонструє 
стовідсотковий результат. Однак усе 
тільки починається і чортківчани ще ма-
тимуть змогу як мінімум двічі довести на 
футбольному полі, який чемпіон області 
сильніший – чинний чи позаторішній. 

Чемпіонат району. 4-й тур

Перша група
Нагірянка – Звиняч – 1:2; Косів – Гор. 

Вигнанка – 1:2; Поділля – Гадинківці – 
0:2; Улашківці – Шманьківчики – 0:3; Біла 
– Ягільниця – 1:2; Базар – «Калічівка» 
Чортків – 1:2; Шманьківці – Бичківці – 0:2.

Друга група
Зона «А». «Фортуна» Свидова – Ско-

родинці – 2:3; «Максимум» Чортків – Ри-
додуби – 1:3; Ромашівка – Джурин – 1:1; 
Білобожниця – Палашівка – 3:2.

Зона «Б». Товстеньке-2 – Пробіжна – 
2:2; Залісся – Давидківці – 0:3; Угринь 
– Товстеньке-1 – 6:0; М.Чорнокінці – 
В.Чорнокінці – 2:3; Заводське – вихідний.

*    *    *
Нещодавно у спорткомплексі «Еко-

номіст» відбулися ігри студентської 
ліги серед навчальних закладів нашого 
району з футзалу, участь у яких взяло 
7 команд. Розбиті на дві підгрупи, в од-
ноколовому турнірі вони визначили між 
собою учасників півфіналу, куди проби-
лися футзалісти педагогічного, еконо-
мічного і медичного коледжів та інститу-
ту підприємництва і бізнесу. У першому 
півфінальному матчі майбутні педагоги 
переконливо здолали економістів із ра-
хунком 3:1, а в другому – в упертій бо-
ротьбі шальку терезів на свою користь 
схилили представники ЧННІПБ. Драма-
тичним вийшов фінал, який закінчився з 
результатом 2:2, і тільки в післяматчевій 
лотереї за точністю пробиття штраф-
них верх взяли педагоги – 8:7. У матчі за 
бронзові нагороди перемогу святкували 
ескулапи – 3:1.  

Найщиріші та найтепліші вітання 
даруємо найдорожчій людині, найкращій 

мамусі і люблячій бабусі 
Марії Андріївні КАЗМІРІВ 

із м. Чортків з нагоди 60-річчя, 
яке вона святкувала 25 травня.

З ювілеєм щиро вітаємо 
  і бажаємо на довгі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаємо,
Добра, щира, 
  привітна й проста.
Нехай цей день 
наповниться красою,
Святковим настроєм 
   всміхається життя,
Хай щастям, радістю і теплотою,
Щедротами наповниться буття.
І хай для Тебе ранки розквітають,
На довгу долю з неба падають зірки, 
А ми, дорогенька, Тобі бажаєм 
Здоров’я, щастя і родинного тепла.
Нехай усміхається сонце та удача,
І тихе жіноче омріяне щастя, 
І доля прихильною й доброю буде,
Та завжди з повагою ставляться люди.
Нехай Твоє життя надалі квітне,
А довгий вік ще довго-довго відліта,
І Божа милість лагідно й привітно 
Веде Тебе у радісне життя.

З повагою і любов’ю – донька 
Таня і зять Петро, донька Іра 

та зять Михайло, син Андрійко 
і невістка Вікторія, люблячі 

внук Тарасик і внучка Камілочка.

Футбол

Дві перемоги після прикрої поразки

«Голос народу» – з народом
31 травня м. Чортків уже вдруге 

долучиться до широкого переліку міст 
України, в яких відбудеться Всеукраїнська 

акція «Велодень». 
Щорічний велопарад збирає прихильників 

двоколісного транспорту з метою пропаганди 
здорового й активного способу життя й еколо-
гічної альтернативи міському авто, створення 
цивілізованих умов для велосипедистів у міс-
тах України. Учасники Велодня виступають за 
безпеку та взаємоповагу на дорогах, створен-
ня велодоріжок і велопарковок у громадських 
місцях.

Не важливо, який у вас вік, стать, стиль ка-
тання, велосипед. «Велодень» збирає всіх ба-
жаючих! 

У програмі:
9:00 – 13:00 год. (площа Героїв Євромай-

дану) – реєстрація учасників; спільне фото; 
велопарад містом; велоквест; конкурси для 
дорослих і дітей, з велосипедом і без нього; 
майстер-клас із обслуговування велосипеда; 
тріал-шоу від гостей з Тернополя;

13:00 – 19:00 год. (Чортківський замок) – 
велоперегони «Чортківський перевал».

Детальніше: https://vk.com/velodenchortkiv, https://
www.facebook.com/events/1612031659039415/

Оргкомітет

«Велодень» збирає 
всіх бажаючих!


