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Виходить з 1939 року

Вітання

У неділю – День працівників водного 
господарства

Шановні працівники і пенсіонери галузі!
Прийміть щирі й сердечні вітання з нагоди  професійно-

го свята.
Своєю наполегливою працею ви на високому професій-

ному рівні реалізуєте державну політику в сфері охорони 
та раціонального використання і відтворення водних ре-
сурсів країни, розвитку меліорації земель, захисту насе-
лених пунктів від шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків.

Перед вами стоять відповідальні завдання: зберегти 
водні багатства України для наступних поколінь, налагоди-
ти водопостачання відповідно до найвищих європейських 
стандартів, гарантувати безпеку населення від повеней.

Хай ваша праця сприяє тому, щоб ріки були чистими і 
повноводними, водні ресурси використовувались з макси-
мальною ефективністю, а меліорований гектар працював 
з повною віддачею, забезпечуючи щедрі врожаї.

Бажаємо щастя, міцного здоров’я, добробуту, злагоди у 
ваших родинах, нових трудових звершень.

Заступник голови 
районної ради                                                        

Л.ХРУСТАВКА                                                              

Голова  
райдержадміністрації

М.СТАШКІВ

XXV сільські спортивні 
ігри Чортківщини

7 червня  ц. р. 
с. Біла, спортивний 

комплекс «Чемпіон»
 

У програмі ігор:
– змагання спор-

тивних сімей  
– перетягуван-

ня каната  
– армрестлінг  
– гирьовий спорт  
– підтягування 

на перекладині  
– волейбол  

– міні-футбол  
– шашки 
– настільний теніс 
Приїзд команд – до 9-й год. 30 хв. 
Урочисте відкриття ігор – о 10-й 

год. 30 хв.  

Анонс

Саме під таким акцентом недільного дня, 31 травня, в Чорткові (за сприяння та підтримки районного й обласного 
центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», відділів райдержадміністрації: у справах молоді та спорту; 

культури, туризму, національностей та релігій) відбулася Всеукраїнська акція «Велодень», яка зібрала чисельну 
кількість прихильників, до речі, не лише з Чортківщини, двоколісного транспорту.

Велодень

Ми обираємо 
здоровий спосіб життя!

А згуртувала представників різних поколінь єдина мета, яка 
сповнилася низкою ідей та ініціатив: пропаганда здорового, 
активного способу життя й екологічна альтернатива міським 
автівкам, створення цивілізованих умов для велосипедистів 
у містах України, облаштування велодоріжок і велопарковок у 
громадських місцях, безпека та взаємоповага на дорогах. 

Слід сказати, це вже вдруге наше провінційне містечко до-
лучилося до широкого переліку міст України, в яких втілюється 
в життя «Велодень».

Стартувало свято на площі Героїв Майдану, яку за корот-
кий відлік часу заполонили як аматори-велолюбителі, так і 
маститі «круті байки». Звідусіль сходився-з’їжджався люд; 
чортківчани радо вітали гостей-учасників із Львова, Коло-
миї, Івано-Франківська; Старокостянтинова та Волочиська 
(Хмельницька область); із Тернопілля: Бучача, Гусятина, 
Копичинців і Тернополя, с. Нирків (Заліщицький район); на-
шої місцини: смт Заводське, сіл Ягільниця, Пастуше, Шмань-

ківці. Лише самих учасників «на колесах» налічувалося більше 
семидесяти, а вболівальників – помножилося вдвічі (!). Щирою 
молитвою Боже благословення знесли до всіх присутніх свя-
щеннослужителі оо. Мирослав Думич і Андрій Левкович.

Позитивні емоції переповнювали кожного, хто долучався до 
святкування; бадьорості та запалу додали й вітання представ-
ника районної влади – заступника голови РДА Івана Вівата. 

(Закінчення на 6-й стор.)

Завтра – День журналіста

Дорогі журналісти Чортківщини!
Сердечно вітаємо вас з професійним святом.
Журналістика – найважливіша і найскладніша частина 

професійної діяльності  працівників mass media, яка вима-
гає творчого обдарування й неабиякого хисту.

Ваше прагнення до висвітлення актуальних проблем 
сьогодення, оперативність в опрацюванні, осмисленні і 
подачі матеріалів, об’єктивність інформаційного повідо-
млення відіграють вирішальну роль у сучасному світі, є 
незамінними для забезпечення повноцінного життя нашо-
го суспільства.

Ви стоїте на сторожі правди, свободи і демократії. Вас 
читають, на вашу працю очікують, вашому слову довіря-
ють. Ви творите суспільну думку та доносите до громадян і 
радості, й тривоги. Ви ділите з мешканцями краю труднощі 
і разом з ними радієте досягненням. Ви разом з Героями 
України під кулями стояли на Майдані та продовжуєте ви-
світлювати події з території воєнних дій.

Від усього серця бажаємо вам свободи пера, міцних 
крил, повної творчої реалізації у своїй галузі, затребува-
них матеріалів та щирої уваги небайдужого оточення!

Мирного вам неба, правдивого слова, творчої праці та 
щастя у вільній, багатій процвітаючій Українській державі.
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На часі2
Із сесії районної радиПро це говорять

У райдержадміністрації

«Щоб ти жив у час змін» – то було одне із найгірших поба-
жань, що їх дозволяли собі висловити наші предки. І вони були 
праві. Стільки неспокою приносить ота епоха перемін! От у нас 
в країні – нова влада впроваджує нові реформи. В успішних 
європейських країнах вони вже давно пройшли, в нас лише у 
самому розпалі. Наразі на слуху адміністративно-територіаль-
на, про яку зараз не чув хіба що лінивий. Як задекларовано, 
проходить вона на добровільній основі. Але... Добровільно 
об`єднатися – хто про таке мріє і аж настільки добрий сама-
рянин? 

У цьому плані добре для міста міркує його голова пан Вер-
біцький, висловивши думку на зборах при Тернопільській ОДА, 
що Чортківщина згідна на одну територіальну громаду з цен-
тром в Чорткові. У жителів сіл також така позиція? Сумнівно, 
бо навряд чи міський житель надто перейматиметься про-
блемами сільського, а отже, й такий поділ їх, безперечно, не 
влаштовує. Селян просто ніхто не спитав. А якщо й запитали, 
то думку не врахували, бо, оскільки на згадані вище збори від 
Чортківщини було запрошено лише пана мера та ще Білівсько-
го сільського голову Володимира Шматька, котрий, як відомо, 
перебуває в зоні АТО, то передані першим заступником голо-
ви райдержадміністрації Валерієм Запухляком напрацювання 
району (райдержадміністрації, райради, сільських голів, агра-
ріїв) в цьому плані разом із пропозиціями щодо територіаль-
но об`єднаних громад (пропонували сім таких новоутворень) 
навіть не були озвучені. Облдержадміністрація у перспективі 
намітила одну громаду на теренах теперішнього Чортківського 
району. Це вкрай обурило активну громадськість краю. Вкотре 
зібравшись, активісти виокремили чотири громади: Нагірян-
ська, Білобожницька, Пробіжнянська та Чортківська. Пред-
ставники Чортківщини задекларували дане рішення в області, 
озвучивши його першому заступнику голови ОДА. Заступник 
голови райради Любомир Хруставка виголосив узгоджену гро-
мадським зібранням позицію району голові ОДА Степану Барні 
під час церемонії представлення голови РДА Михайла Сташ-
ківа. Частково пропозиція була прийнята: тепер облдержадмі-
ністрація підтримує утворення трьох громад на території на-
шого району, лише пробіжнянська зона, надзбручанські села 
відходять, згідно з перспективним планом, від нас. Ось таку іс-
торію вирішення питання територіального об`єднання громад 
та його розв`язку озвучили перед депутатами заступник голо-
ви райради Любомир Хруставка та перший заступник голови 
РДА Валерій Запухляк. Дане питання надважливе для жит-
тєдіяльності району, воно зачепить кожного жителя села, не 
лише працівників бюджетних установ, тому й обговорення його 
поставлено було першим у порядку денному тридцять вось-
мої сесії райради, що відбулася минулого четверга, 28 трав-
ня. Заслухавши із уст керівників району «Про хід виконання в 
Чортківському районі вимог Закону України «Про добровільне 
об`єднання територіальних громад», депутати вносили свої 
пропозиції: об`єднати шість найбільш віддалених надзбручан-
ських сіл (Наталія Бойчук), центром однієї з громад зробити с. 
Колиндяни (Володимир Заліщук), виокремити смт Заводське і 
прилеглі села (Володимир Баньківський), провести сходи гро-
мад з цього питання і запротоколювати їх рішення (Володимир 
Черніховський) й ін. Включилися в дискусію й сільські голови, 
висловили свою позицію голова РДА Михайло Сташків (на цій 
сесії його було представлено як нового очільника району і за-
прошено в президію) та народний депутат України Олег Барна. 

Загалом було прийнято рішення однозначно не погоджува-
тися на пропозицію ОДА щодо однієї територіальної громади, 
адже їх за методикою Чортківщина має право продукувати зна-
чно більше, а також доручити сільським, селищному головам 
провести сходи сіл, на яких обговорити можливі центри тери-
торіальних громад та можливість добровільного об`єднання 
громад. Із такими змінами й доповненнями до раніше напра-
цьованого депутати погодилися й одноголосно проголосували 
«за». 

В загальному того дня у сесійній залі депутати попрацювали 
плідно: розглянули та проголосували за тридцять один проект 
рішень, затверджених у порядку денному. Порушені на 38-й 
сесії райради питання стосувалися різноманітних сфер життя 
району, а саме було заслухано й ухвалено: інформацію управ-
ління агропромисловвого розвитку РДА про хід проведення 
весняно-польових робіт сільськогосподарськими підприєм-
ствами району (звітував начальник управління І.Заболотний); 
про роботу служби у справах дітей райдержадміністрації (до-
повідач – в. о. начальника служби Л.Прокоп); про внесення 
змін до Програми розвитку малого підприємництва в районі на 
2015-2016 рр.; про внесення змін до програми по футболу; про 
директорів Джуринськослобідківської та Скородинської ЗОШ І 
– ІІ ст. (ними стали Г.В.Гайдук та Л.П.Павлина відповідно); про 
затвердження угоди (умови) про партнерську співпрацю між 
райрадою та фундацією «Люди. Досвід. Культура» Тарноб-
жезького повіту Республіки Польща (детальніше про це – в по-
передньому номері газети); про інформацію щодо реконструк-
ції недіючої будівлі кінотеатру «Мир» (доповідач – представник 
фірми просив продовжити її термін, аргументуючи нестачею 
коштів, пошуком інвестора та судовою тяганиною); про надан-
ня дозволу головним розпорядникам коштів на проведення 
конкурсів на визначення постачальників теплової енергії для 
опалення приміщень альтернативними видами палива; про 
створення у Чортківському районі нових об`єктів природно-
заповідного фонду (зокрема ботанічної пам`ятки природи міс-
цевого значення «Горицвіти у Білій» площею 6 га, комплексної 
– «Лазоркова долина» площею 9 га, гідрологічної – «Джерело 
Кернички» площею 0,2 га, ботанічні пам`ятки природи місце-
вого значення «Червоний бук у Калинівщині» площею 0,1 га та 
«Липа Владислава Охоцького» площею 0,1 га); про погодження 
організації гідрологічної пам`ятки природи місцевого значення 
«Семенів потік» й ін. Демонструючи лояльне ставлення до пи-
тань екологічного характеру, турботу про охорону довкілля та 
здоров`я населення, того дня, крім вищеперерахованих рішень 
на цю тему, депутати райради разом із керівниками району під-
писали громадське звернення до депутатів міськради та місь-
кого голови М.Вербіцького щодо створення у Чорткові «Парку 
Пам`яті Героїв Небесної Сотні», в якому прописана пропозиція 
прийняти на наступній сесії міської ради (вона відбувається 
сьогодні) рішення про відведення земельної ділянки під даний 
парк у мікрорайоні Кадуб.

Переймалися депутати й долею малозахищених верств на-
селення (внесено зміни до програми «Турбота»), важкохворих 
жителів нашого району (одноголосно ухвалено зміни до ра-
йонної програми фінансування фонду райради на 2015 р. для 
надання разової грошової допомоги – гроші виділено цього 
разу для лікування дитини воїна АТО). Так само одностайно, 
зважаючи на події, що охопили країну на сході й безпосередню 
активну участь в них наших земляків, на цій сесії затверджено 
районну програму підтримки осіб, які брали участь в антитеро-
ристичній операції, та членів сімей загиблих під час проведен-
ня АТО на 2015-2019 рр.

Не оминули на 38-й сесії райради й питання про «хліб насущ-
ний»: начальник фінансового управління РДА Галина Ізвєкова 
прозвітувала про виконання районного бюджету за І квартал 
цього року (спостерігаються позитивні тенденції – переви-
конання становить 28 відсотків) та проінформувала про вне-
сення змін до районного бюджету на 2015 р. Також згуртовано, 
як один, депутати проголосували за рішення, що дає зелене 
світло для реконструкції будинку культури в с. Білобожниця, 
який, як відомо, потребує цього вже не одне десятиліття; по-
точному ремонтові стадіону с. Біла, де проходитимуть сільські 
спортивні ігри; капітального ремонту приміщення амбулаторії 
сімейної медицини у с. Нагірянка завдяки співфінансуванню у 
рамках проекту регіонального розвитку.

Оксана СВИСТУН

Час змін у ретрансляції депутатів райради

На нараді при голові райдержадміністра-
ції, яку провів керівник району Михайло 
Сташків з начальниками управлінь та відді-
лів, інших структурних підрозділів РДА, за 
участю заступника голови районної ради 
Л.Хруставки, що відбулася 2 червня у малій 
залі засідань райради, головуючий переду-
сім зазначив, що такі зібрання відбувати-
муться у форматі живого спілкування, а не 
звичайної звітності про роботу, як було ра-
ніше. Оскільки ця нарада була першою при 
новопризначеному голові РДА, вона також 
носила ознайомлювальний характер. У ході 
зібрання керівниками різних районних служб 
було порушено ряд проблемних питань. Зо-
крема, стану водних об’єктів на території ра-
йону, соціального обслуговування одиноких 
непрацездатних громадян, соціальних і пен-
сійних виплат, завершення весняно-польових робіт, вико-
нання районного бюджету і бюджету району за 5 місяців з по-
чатку року, стану справ у медичній і освітній галузях, роботи 
РЦФЗН «Спорт для всіх» і Центру надання адміністративних 
послуг, допомоги воїнам АТО ті їхнім сім`ям та ін. За підсумка-
ми розглянутих питань головою райдержадміністрації дано 
відповідні протокольні доручення.

* * *
Перебуваючи у Косові на святі останнього дзвоника 29 

травня ц. р., голова райдержадміністрації Михайло Сташків 
провів громадські слухання з громадою села, депутатським 

корпусом сільської ради щодо проведення в Україні адміні-
стративно-територіальної реформи. Участь у них також взя-
ли сільський голова Андрій Бідочко, директор місцевої школи 
Любов Петрів. Керівник району звернувся до сільчан займати 
більш активну життєву позицію, адже наявність відповідної 
інфраструктури, вигідне географічне розташування могли 
б дозволити цьому селу стати центром новоутвореної гро-
мади. Також очільник РДА ознайомив присутніх з основни-
ми аспектами Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», позитивними моментами, які має 
принести ця реформа, що наблизить нас до європейського 
співтовариства тощо.

28 травня відбулася 38-ма сесія районної ради шостого скликання.
3 червня ц. р. у залі засідань районної ради 

відбулися громадські консультації з питання 
добровільного об’єднання територіальних громад 
за участю директора департаменту архітектури, 

будівництва, житлово-комунального господарства 
та енергозбереження ОДА В.Харченка, голови 
райдержадміністрації М.Сташківа, заступника 

голови районої ради Л.Хруставки, першого 
заступника і заступника голови РДА В.Запухляка 

та І.Вівата,  міського голови М.Вербіцького, 
сільських голів та ін. 

Передусім як саме проходитиме об`єднання територі-
альних громад і які вони матимуть повноваження – пові-
дав присутнім, більшість з яких з даної проблематики зби-
рається не перший раз і тому ця інформація не є для них 
новою, директор департаменту архітектури, будівництва, 
житлово-комунального господарства та енергозбережен-
ня облдержадміністрації В.Харченко. Гість з Тернополя  
наголосив, що головною ідеєю Революції Гідності був єв-
ропейський вибір України, і тому дана реформа покликана 
привести наш адміністративно-територіальний устрій до 
стандартів європейського співтовариства, де вони показа-
ли свою ефективність. До того ж, на Тернопіллі на сьогод-
нішній день найдрібніші сільські ради в державі.

Що стосується Чортківщини, то спочатку робочою гру-
пою передбачалося створення на базі району однієї гро-
мади. Однак у результаті обговорення прийшли до думки 
щодо можливості утворення трьох громад – Чортківської, 
Білобожницької і Нагірянської (східна частина району віді-
йде до Гусятина). Проте все це – на рівні перспективного 
плану. Останнє слово мають сказати сесії місцевих рад.

Заступник голови районної ради Л.Хруставка вважає, що 
три громади для нашого району замало. З його слів, ста-
ном на сьогоднішній день у разі укрупнення на території 
України нараховуватиметься трохи більше тисячі терито-
ріальних громад, коли у тій же Франції – 7 тис., Іспанії та 
Італії – 8 тис., у сусідній Польщі – 2,4 тис. 

Голова асоціації сільських голів Чортківщини В.Шматько 
зазначив, що держава цією реформою надає додаткові по-
вноваження громадам, які матимуть більше можливостей 
самостійно заробляти кошти. Тому потрібно чітко все про-
рахувати, вивчити інфраструктуру, наявність кадрового 
потенціалу тощо.

Цікаво було почути й думку сільських голів, присутніх у 
залі. Так, 22-річний т. в. о. секретаря Пробіжнянської сіль-
ської ради Назар Костецький переконаний, що Пробіжну 
даремно хочуть віддати  Гусятину, адже тут є всі умови для 
створення центру громади, і на підтвердження цього пред-
ставив папку з документами.

Несподіванкою для всіх стала позиція громади За-
водського, озвучена з трибуни юристом селищної ради 
Петром Федоренком, яка вирішила бути самостійною, 
ухваливши відповідне сесійне рішення. У селищі все від-
повідає методичним рекомендаціям: 292 дитини дошкіль-
ного віку при потребі 150; шкільного – 350 за необхідного 
мінімуму 250, функціонує школа мистецтв, наявна необ-
хідна інфраструктура тощо. Інші думки лідерів місцевого 
самоврядування Чортківщини нерідко суттєво різнилися 
між собою. Так, Свидівський сільський голова Б.Сорока 
зазначив, що громада вирішила якщо приєднуватися, то 
тільки до Товстого. Зі слів Кривеньківського сільського го-
лови О.Добровольської, подвірний обхід села підтвердив 
бажання сільчан бути приєднаними до Гусятина. Мухав-
ський сільський голова М.Хвалибога переконаний, що ми 
маємо залишитися єдиною громадою, щоб зберегти район. 
Заболотівського війта М.Фойдюка обурюють декларативні 
заяви про добровільне об`єднання, коли «зверху» насиль-
но насаджують 3-4 громади. Депутат райради М.Кіт узагалі 
переконаний, що цією реформою хочуть зруйнувати Укра-
їну; не можна цього робити у воєнний час. Звучало з три-
буни чимало інших виступів, що нерідко переповнювали 
емоції. Зрештою, голова райдержадміністрації М.Сташків 
на правах головуючого запропонував припинити обгово-
рення, а всі озвучені пропозиції, запевнив, будуть прото-
кольно оформлені і враховані.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ 

На папері «добровільно», 
а на ділі – «примусово»
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Духовне

Пріоритети

У нашій Нагірянській школі вже стало традицією 
проводити тиждень початкових класів. Протягом 

п’яти днів кожен класовод зі своїми учнями обирають 
тему і проводять свято. Тут звучать чудові нові пісні 
у виконанні учнів під супровід баяна чи під фонограму, 

діти інтонаційно декламують вірші напам`ять, 
грають різні ролі казкових героїв чи персонажів із 

життя. А нещодавно учні 4 класу (класний керівник 
Оксана Мостович) обрали дуже актуальну тему 

на сьогоднішній день – «Права і обов’язки дитини-
громадянина». Гаслом їхнього свята було:  «Знати свої 

права – це актуально і престижно». Учні розпочали 
виступ із відповіді на запитання вчителя: 

«Ти знаєш, що ти людина?» аналогічно – 
слова із вірша: «Я – людина, хоча ще дитина».

Головною наочністю всього свята була Конституція Украї-
ни, таблиця «Права дитини».

Вчителька підготувала чудову відеопрезентацію про 
права і обов`язки дитини, звертаючи увагу на кожний про-
писаний у Конституції пункт. Четвертокласники ознайомили 
детально присутніх на заході учнів 1-3 класів (класоводи – 
Богдана Хруставка, Леся Гриньків, Ірина Щур) з їхніми права-
ми та обов`язками, наголосивши, що у наш час одне із осно-
вних прав дитини жорстоко порушено через військові дії на 
сході – жодна дитина не повинна бути жертвою насильства 
та війни. Особливої допомоги потребують діти-сироти, бі-
женці, інваліди.

У процесі проведення свята школярі розкрили для себе 
поняття «Конституція», «Право», «Обов`язок». Усе – за до-
помогою казкових персонажів та сюжетів, у супроводі пісні 
та поезії. До речі, на цьому заході учні показали свої уміння 
в сучасному вокальному мистецтві – виконали пісню у стилі 
реп. У підготовці художніх номерів хлопчикам та дівчаткам 
допомагав учитель музики Євген Двикалюк.

Під завершення свята бібліотекар Марія Корчинська, яка 
завжди активно бере участь в усіх шкільних заходах, підго-
тувала і провела цікаву вікторину.

Завершальним акордом були слова вірша, в яких пропи-
сано віру дітей у своє майбутнє і майбутнє своєї держави 
України.

Оксана МОСТОВИЧ, 
вчитель Нагірянської ЗОШ І – ІІ ст. 

До того, аби цей захід втілився в життя, доклали своїх зусиль чи-
мало людей. Зокрема, організаторами свята виступили: Білівський 
сільський голова Володимир Шматько, директор сільської кому-
нальної організації «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх» Юлія Демкович, Тернопільський ОЦФЗН (директор Воло-
димир Ванджура) та Чортківський РЦФЗН «Спорт для всіх» (Віктор 
Нагірний). 

По закінченні вітальної програми, у якій взяли участь місцеві шко-
лярі, вихованці дитсадка та хормейстер народного аматорського 
хору Світлана Гнатюк, розпочалися і самі змагання: чотири спортив-
ні конкурси для вихованців ДНЗ «Сонечко» («Швидше збери коман-
ду», «Передача м’яча над головою», «Біг з перешкодами», «Пере-
гони на самокатах»), естафети з легкої атлетики для учнів школи 
(біг на 30 м, стрибки в довжину з розбігу, метання малого м’яча на 
дальність) та загальносільські змагання для дітей віком до 18 р. 
(змагання з волейболу для юнаків та дівчат, настільного тенісу та 
міні-футболу).

Першими поринули у світ спортивного драйву наймолодші учас-
ники свята – вихованці дитсадка. Середня група закладу, поділена 
на дві команди, з дитячою безпосередністю та дорослим бажанням 
перемоги змагалася за першість. Та врешті-решт серед діток так і не 
визначився лідер. А значить – перемогла дружба! За участь кожен із 
маленьких учасників отримав відзнаку та смачне морозиво, а також 
для садочку були передані призи від організації «Спорт для всіх».

Наступними до боротьби приступили учні Білівської школи. Три 
команди під красномовним назвами «Чемпіони», «Олімпійці» та 
«Мажори» провели змагання з легкої атлетики. А суддями цих зма-
гань стали Тетяна та Софія Дмитровські і Христина Паньків. 

Ну, і завершальними та найзапеклішими у боротьбі серед етапів 
спортивного заходу стали змагання з волейболу, міні-футболу та 
настільного тенісу. Після емоційних протистоянь відбулося урочис-
те нагородження призерів.

Призові місця із міні-футболу розташувалися в наступному по-
рядку: старша категорія: 1-е місце – «Сокіл», 2-е місце – «Яструб»; 
молодша категорія: 1-е місце – «Вовки», 2-е місце – «Найк», 3-є 
місце – «Чемпіони». Настільний теніс визначив таких призерів: 1-е 

місце – Сергій Сокальський, 2-е місце – Віктор Свирида, 3-є місце 
– Михайло Недзельський. Турнірна таблиця з волейболу виглядає 
наступним чином: хлопці – 1-е місце – «Na’ Vi», 2-е місце – «Дрім 
тім», 3-є місце – «Еліт»; дівчата – 1-е місце «Легіон», 2-е місце – 
«Спортивні дівчата», 3-є місце «Чемпіон». У змаганнях з легкої ат-
летики команди посіли такі місця: 1-е – «Мажори», 2-е – «Олімпійці», 
3-є  – «Чемпіони».

Даний захід показав усім, скількома талантами володіють наші 
діти. І саме від батьків залежить: будуть діти ці дари від Бога розви-
вати на шляху до своєї мети чи ні. Тож захищаймо своїх дітей, да-
руймо їм усю ласку і тепло, яке міститься в нашому серці, виховуймо 
їх справжніми патріотами своєї держави і влаштовуймо для них не 
тільки 1 червня, а й кожного дня маленькі свята. Адже вони на це 
заслуговують!

Аліна СОКАЛЬСЬКА
Фото Сергія КОЦАНА

У центрі села Джурин стоїть красуня школа – 
гордість наша, що була збудована 36 років тому і нині 

є осередком духовності, освіти й культури; зараз 
навчається в ній 176 дітей сільчан. 

А навчительства – 25 осіб, більшість із яких – 
колишні випускники цього навчального закладу.

Сьогодні навколо школи буйним цвітом запишались ка-
штани… У святковість Вознесіння Господнього влився цьо-
горіч і День вишиванки. Ось такої весняно-сонячної днини в 
актовій залі школи зібралися в українському строї одинад-
цятикласники, їх батьки й учителі, щоби в дружному колі 
провести «Урок життя», присвячений закінченню навчання 
випускників. А їх, отих юних, проте вже самостійних, журав-
лят, які ось-ось вилетять із родинного гнізда, аж – 25 (!); це 
на сьогодні – немало. 

Врочистості відкрила класний керівник випускників Гали-
на Мигас, трудовий і педагогічний стаж якої розпочався з 
самісінького дня відкриття школи. В освітянські сільські сті-
ни пані Галина прийшла після закінчення Чортківського пе-
дучилища, пізніше продовжила навчання в Чернівецькому 
державному університеті, здобувши вищу педагогічну осві-
ту заочною формою. За плечима педагога великий досвід 
роботи з учнями; нині вона пишається тим, що її випускники 
є добре вихованими особистостями. 

«Від школи, як від лагідної мами, в життя доросле, в зо-
ряну блакить одинадцятий клас журавлями назустріч сон-
цю впевнено летить…» – такими словами розпочався «Урок 
життя». 

Головних винуватців свята вітали молодші школярі, щиро 
бажаючи їм успішно скласти завершальні підсумкові іспити 
й з оптимізмом рушати в майбутнє, хоч воно, на жаль, не-
просте. Випускники ж у свою чергу дякували батькам, учи-
телям за те, що виховали їх патріотами рідного краю, піклу-
валися про сумлінність навчання, добробут і благополуччя. 

У дарунок усім присутнім розливалася мелодика україн-
ських народних пісень та шкільної тематики з уст випускни-
ків і їхніх батьків. 

У виступах представників наставництва лучилося: «Ми 
все, що знали, вам дали в дорогу: знання, уміння і душі те-
пло, щоб з часом крокували в ногу й провалля на маршруті 
не було. Щоб здійснилися ваші мрії, і, наче пісня, склалося 
життя». 

Слід сказати, врочистий шкільний захід саме у формі 
«Урок життя» в Джуринській ЗОШ І – ІІІ ступенів було прове-
дено вперше. Його ініціаторами та організаторами виступи-
ли класний керівник 11-го класу Галина Мигас, організатор 
позакласної роботи Ірина Паньків, вчитель музики і співів 
Леся Затильна, батьки та учні-випускники. 

Іван БІЛИК,
позаштатний кореспондент «Голосу народу», 

с. Джурин 

Знаково, що дійство розпочалося Свя-
тою Літургією, яку очолив Преосвящен-
ний владика Димитрій (Григорак) єпископ 
Бучацький. Діти шкіл району з сусідніх до 
Улашківців сіл разом з учителями моли-
лися за мир в Україні. Спільно з дітворою 
уклінно просили змилування Господа над 
нашою багатостраждальною Вкраїною на-
родний депутат України Олег Барна, голо-
ва райдержадміністрації Михайло Сташків, 
заступник голови районної ради Любомир 
Хруставка, начальник відділу освіти РДА  
Ірина Гулька, завідувач районного мето-
дичного кабінету Світлана Петрів,  депутат 
районної ради, знаний на теренах району 
меценат Василь Вислоцький, учасники 
АТО Петро Єременко, Андрій Маньовський, 
Василь Кондратович, Дмитро Оріх.

Правлячий архієрей Бучацької єпархії  
УГКЦ Д.Григорак під завісу Святої Літургії 
вручив Подячні грамоти та ікони живим 
Героям України, учасникам АТО та побла-
гословив їх на щасливе мирне майбутнє. 
Також владика Димитрій вручив Подячні 
Грамоти та висловив щирі слова дяки за 

активну громадську позицію народному де-
путатові О.Барні, за меценатство і підтрим-
ку воїнів, їхніх сімей та дітей, за благородне 
серце депутату райради В.Вислоцькому, 
відзначив Подячними грамотами за співп-
рацю з Бучацькою єпархією УГКЦ у справі 
християнського та патріотичного вихован-
ня дітей та молоді – начальника  районного 
відділу освіти І.Гульку та зав. РМК С.Петрів. 
Образи святих в подарунок від владики 
отримали і голова РДА М.Сташків та за-
ступник голови районної ради Л.Хруставка.

Опісля Служби Божої біля каплички учні 
районних шкіл співали патріотичні пісні і 
декламували вірші. Від щирих, сердечних 
виступів юних патріотів направду мороз 
блукав під шкірою – наші діти справжні па-
тріоти своєї землі! Присутні на заході сіль-
чани не стримували сліз, коли мав слово 
їхній земляк, учасник АТО Петро Єременко, 
ридали сивочолі бабусі і ледь стримували 
солону сльозу чоловіки під час  молитви за 
загиблими у час Революції Гідності та во-
єнних дій на сході нашої країни. 

Виступи шанованих гостей – представ-

ників церковної і світської влади зводили-
ся  до одного – бажання довгоочікуваного 
миру! 

Начальник районного відділу освіти 
Ірина Гулька, підводячи підсумки заходу, 
зазначила: «Дари Духа Святого здобува-
ються молитвою, вірою та добрими ділами. 
Плоди Святого Духа: милосердя, доброта, 
любов. Недаремно саме у День Зіслання 
Святого Духа ми цьогоріч відзначаємо День 
захисту прав дітей.  Бо поміж нами є люди-
на, яка не на словах, а ділами виконує За-
повіді Божі і чи не найбільше спричинилася 
до проведення сьогоднішнього дійства – це 
депутат райради, знаний у краї меценат Ва-
силь Вислоцький, завдяки якому всі учас-
ники заходу отримають у подарунок соло-
дощі, канцелярію і ряд різних цікавинок».  І 
у часі, коли пан Василь вітав дітей з нагоди 
свята, найменші з учасників уже не мали 
терпцю – так хотілося поласувати смаколи-
ками і побачити все подароване…

Урочиста мить… Посеред монастир-
ського  подвір’я, у зелені  барв шкільна і 

церковна родина, представники влади за-
пускають в небо сині та жовті кульки… За 
мир, за щасливе дитинство!

Кульки вітер, здається, несе у небеса, до 
Всевишнього, тим самим ще раз заклика-
ючи Господа нашого змилосердитися над 
Україною і подарувати спокій!

 
Тетяна ГУЛЬЧАК

«Я – людина, 
хоча ще дитина»

Відлуння свята

Урок життя

На Чортківщині просили миру і великі, й малі
31 травня, напередодні Дня захисту прав дітей та у свято Зіслання Святого духа, в Улашківському монастирі  

за тісної співпраці районного відділу освіти та сестер Згромадження Пресвятої Родини було проведено урочисті 
заходи на тему: «Дитинство за мир». Організатори намагалися продовжити миті дитинства школярам, яким 

випала доля жити у складний для країни час.

Свято дитинства, свято спорту, свято життя
У перший літній день та Міжнародний день захисту дітей село Біла ласкаво запросило до себе винуватців 

свята, аби позмагатися у спритності та силі. А точніше, на території спортивного комплексу «Чемпіон», 
який уже не вперше став місцем проведення різних спортивних заходів, пройшло дитяче культурно-спортивне 

свято «Спортивне дитинство – щасливе дитинство». 
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ТандемПрисвята

Сьогодні пишаюся тим, що газету рідного краю 
«Голос народу» передплачую, читаю і постійно 

до неї дописую чимало літ, є її позаштатним 
кореспондентом. За ці роки на сторінках районки 

надруковано чимало моїх кореспонденцій про життя 
односельців, їх побут, роботу соціально-культурної 

сфери, виховання підростаючого покоління.

«Голос народу» на теренах нашого краю є тим виданням, 
яке інформує жителів району про події, що відбуваються в 
кожному селі чи місті, журналісти завжди об`єктивно висвіт-
люють наше непросте життя. Читачі люблять газету за те, 
що вона порушує на своїх сторінках питання, що хвилюють 
наших краян, розповідає про колишніх і нинішніх працелю-
бів, про різного роду негаразди, котрі трапляються в нашо-
му суспільстві. 

На селі налічується чимало шанувальників районної га-
зети. Тішуся тим, що останнім часом вона суттєво змінила 
своє обличчя, особливо прикрашають її шпальта кольорові 
світлини, з`явилися нові рубрики, тематичні сторінки. Завдя-
ки нелегкій праці невеличкого журналістського колективу 
рік у рік «Голос народу» цікавішає, кращає як змістом, так 
і оформленням. Відрадно, що не залишаються поза ува-
гою читацькі листи, вони регулярно друкуються на газетних 
шпальтах. 

Хочу побажати творцям газети приділяти ще більше 
уваги висвітленню матеріалів про життя наших селян. А їх 
нині цікавить, чому низькі ціни на молоко, а високі на газ та 
електроенергію, чи індексуватиме уряд пенсії й зарплати, 
як без проблем оформити субсидії та чи вони взагалі по-
ліпшать фінансовий стан сільської родини за таких високих 
цін не лише на енергоносії, а й продукти харчування, товари 
повсякденного вжитку. Життя села, аграріїв має повсякчас 
перебувати в центрі уваги журналістів газети. Замислімось 
гуртом, як подолати проблеми – зокрема безробіття, осо-
бливо серед молоді, ефективно використовувати земельні 
паї. Розповідайте про керівників сільгосппідприємств, котрі 
працюють на орендованих землях селян, як вони дбають 
про розвиток інфраструктури на селі.

З нагоди Дня журналіста хочу привітати всіх творців газе-
ти – як штатний колектив, так і численний авторський актив, 
побажати міцного здоров`я, щастя, радості, добра й бла-
гополуччя на довгі роки життя, Господніх і земних щедрот. 
Дай, Боже, щоб на нашій землі запанували мир і спокій.

Іван БІЛИК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

с. Джурин  

Журналістам
Ну хто б, здавалось, журналіст:
Побачив, пише, має хист...
Так думаєте ви дарма –
Це своєрідний склад ума:

Побачив – розум вже працює,
Почув – вже розумом мудрує,
Щоб читачам правду сказати,
А правдою не ображати.

Якщо і критика потрібна,
Нехай сприймається як гідна,
Бо кожен погляд на подію
Вселяє в читача надію,

Що журналіст нам допоможе
І виправиться все негоже...
Нікого не задовольняє,
Якщо реакції немає.

Потрібно, щоб реагували,
Все, що можливо, виправляли,
За все побачене й почуте
Читацька вдячність має бути.

Прийміть вітання наші з святом!
Для щастя треба небагато:
Міцне здоров̀ я і натхнення,
І Божого благословення.

Для всіх у «Голосі народу» –
Заслужену винагороду
У добрім слові, у зарплаті,
Такі, як ви, в світі – багаті...

Вам щиро зичимо добра,
Щоб доля щедрою була
Для вас, для вашої родини,
А з вами – і для України.

Галина ГРИЦЬКІВ, 
від вдячних читачів – шанувальників «Голосу народу»

Гордимося: таким численним і боєздатним, як у «Голосу 
народу» (що вже й виправдовує тавтологію), наразі не може 
похвалитися жодне з аналогічних до нашого видань, тобто ра-
йонок області. Масовість й водночас налаштованість до пред-
метного осмислення найболючішого, навіть найпекучішого, 
що визріло на нашій життєвій стежці, занепокоєність багатьма 

ситуативними позиціями в місті й районі засвідчила обопільно 
корисна, традиційна вже зустріч у стінах редакції минулої се-
реди, напередодні Дня журналіста.

Жодного офіціозу: обстановка всуціль немов у близькому, 
родинному колі. Традиційне вже чаювання, неначе зібралася 
на довірливу бесіду велика сім`я. Недарма ж знана в краї по-
етка та добра господиня Галина Грицьків загостила до гурту 
не лише з відвертим, «приправленим» перчинками відповід-
ності викликам часу віршем, а й із домашнім, власної випічки 
пирогом. Гуртом осмислювали, виокремлювали, наголошува-
ли й журилися, ставили проміжні «плюси» і тривожились. Бо 
ж є чим.

Редактор газети Любомир Габруський виніс на загал що-
йно почуте з обговорюваного на громадських слуханнях в 
площині грядущої адміністративно-територіальної реформи, 
вдавшись до спроби спозиціонувати її формат на поняття ра-
йону. Полковник запасу Степан Осадца ставив питання руба: 
чи відомо газеті, скільки в районі банківських установ і кому 
вони підлягають? Хто, скажімо, повертатиме гроші вкладни-
кам збанкрутілого Дельтабанку? Газетярам, упевнений, до 
того ж, слід популяризувати фермерство, писати про розви-
ток тваринництва, бо наразі трилітровий слоїк молока вартує 
20 гривень. Обласні газети опубліковують ціни на ринку, а ми 
чому ні? Принагідно запропонував, аби редакція задавала 
теми для дописів своєму позаштатному активу.

– Я проти, щоби районка задавала теми – адже їх задає 
життя, – закрутила дискусію Галина Грицьків. – Мені як ото за-
пече – одразу сідаю й пишу...

Ставлення до очікуваної територіальної реформи намагав-
ся озвучити колишній педагог із солідним стажем зі Старої 
Ягільниці Роман Критюк. Запропонував: нехай до цього вда-
ються мешканці району на газетних шпальтах. У його баченні 
реформа, що має відбутися, то передовсім нищення села, а 
кожне ж має свої інтереси і традиції: «Ми вже були об`єднані 
– чотири села, це вже пережито...». Категоричністю й безапе-
ляційністю віяло від тверджень автора публікацій з глибоким 
філософським підтекстом Олександра Казьви: «Ми жонглює-
мо поняттям «громада», проте його немає як такого: відсутня 
самокритика, депутатський корпус у міськраді ніякий...». Не 
облишив він заторкнути й питань мобілізації до війська, мов-
ляв, те, що в районі цей план наразі виконано лише на 48 від-
сотків, має цікавити й газету.

– Часто чуємо категоричне: «За олігархів воювати не буду!» 
– продовжив тему вже згаданий Р.Критюк. – А зі своїми дітьми 
ви, панове, порадились? В якій державі їм жити завтра – знову 
в залежній?

Відтак він підхопив заторкнуту тему моральності й моралі, 
а ще – виховання, мовляв, у школі завсякчас влаштовується 
стільки виховних заходів, а де той запал у вчорашніх учнів 
згодом, вже по школі? Не погодився з почутим позаштатний 
фотокор Володимир Шерстій, котрий з волонтерською місією 
не раз побував у зоні АТО. Переконував: у молодіжному се-
редовищі все гаразд. Приклади тому – недавно влаштована 
велопроща до Зарваниці чи от останній в часі велодень із су-
перпатріотичним підтекстом.

До проблематики популяризації агровиробництва на Чорт-
ківщині пропонував повернутися лицем й дописувач Ігор Сло-
новський. Мовляв, десь на наших землях, кажуть, господарить 
француз – Жан Поль Прюдон, чому ж про це мовчить газета? 

Було вилито на загал надто багато стривожених думок щодо 
пекучих міських проблем (позаштатна авторка, теж колишній 
педагог зі с. Заболотівка Ольга Ризак під завісу зустрічі навіть 
пожартувала: наче побувала на сесії міськради). Бо ж містя-
нам болить, здається, невигойне. «Місто якесь непричесане» 
– ось до якої образності вдався, було, депутат міськради, зна-
ний дослідник-краєзнавець Юхим Макотерський. А відтак – до 
переліку тих ознак, їх же численно. У такий спосіб на порядок 
денний «сплив» міський парк відпочинку, а навколо нього гро-
мадилися й громадилися все нові нашарування наболілого 
та невідворотного, що не може не квапити. Те коло знай роз-
ширювали й деталі-
зували його оберти 
дописувачі район-
ки Степан Грицьків 
(голова районного 
осередку Всеукра-
їнського лікарського 
товариства, заслу-
жений лікар Украї-
ни), історик та краєз-
навець, заслужений 
працівник культури 
України Степан Бу-
бернак, позаштат-
ний фотокор і «очі» 
столичного Майдану 
Микола Лановега.

Ще один наш по-
заштатний автор з 
когорти заслужених 
із культуральної га-
лузі, знаний хоро-
вий диригент Петро 
Голінатий, не діставшись спромоги присутності на зустрічі 
через здоров`я, доніс свої пропозиції в телефонному режимі. 
Вважає: районці варто вміщувати на шпальтах сув`язь думок-
обговорень тієї ж територіальної реформи, висвітлювати ан-
тикорупційні змаги в суспільстві, що прагне оздоровлення, 
цікавитись, як аграрії-орендарі селянських земельних паїв 
спонсорують життєспроможність закладів культури на селі.

Наскрізною мислю чи й не всіх активістів газети стало най-
болючіше, чого, власне, їй і бракує, що всякчас відчуваємо й 
ми, журналісти. «У ставку трапився мор риби, там порізали 
діловий дуб – такі публікації сприймаються «на ура», – резю-
мував О.Казьва. – Однак де реагування на критику?» – доскі-
пувався справедливо. Таку ж думку потверджували й історик-
науковець Ярослав Дзісяк, Ю.Макотерський, а І.Слоновський 
вніс пропозицію відновити давню рубрику районки «Газета ви-
ступила. Що зроблено?». 

Внаслідок почутого й узагальненого «Голос народу», споді-
ваємось, дістав новий, відчутний імпульс.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Щедрих ужинків 
на творчій ниві

З конверта

Передова сильна надійним тилом
Нехай дарує вибагливий читач, тим більше скептик, за ось таку воєнну термінологію: з огляду на час, 

що переживаємо, вона десь і виправдана. Це й не новація: преса в усі часи неодмінно перебуває й перебуватиме 
на передовій, на стику найчуттєвіших, найоголеніших проблем сучасся. І забезпечити нам, журналістам, 

спонуку до перемоги здатен лиш надійний тил. А він – у cуголоссі позаштатного активу.
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Твої герої, Україно Істини

Уточнення

Сьогодні кровоточить підла й страшна війна, якій, зда-
ється, немає ні кінця ні краю; вона ввійшла в наше життя 
чорною тінню скорботи; вона ятрить душу, роз’їдає мозок, 
проймає болем кожну клітину здорового організму на-
шої України. Тільки би не зламатися, не впасти у відчай, 
безнадію… Знаходитися осторонь кривавих подій – це 
неоправданий гріх по відношенню до тих людей, котрі 
щодень, щогодини, щохвилини кладуть життя своє та 
здоров’я на вівтар свободи за мир у кожній домівці укра-
їнській. Кожному з нас слід робити лише корисне для під-
тримки наших захисників, і не важливо: чи духовною, чи 
матеріальною буде ця поміч. 

І я, починаючи з себе, переконаний, роблю важливий 
поступ щодо підтримки наших бійців: ось пишу про захис-
ників-односельців, серед яких є і мої учні; гордість за них 
переповнює мою душу. Нехай знають усі наших воїнів-ге-
роїв, упевнений, цими хлопцями пишався би й наш зем-
ляк генерал Сергій Кульчицький, бо вони є гідними продо-
вжувачами справи його життя. 

Майор Петро Ярославович Котик (1971 р. н.) бере 
участь в АТО зі самого початку цих подій. У складі сухо-
путних військ ЗСУ в танковому підрозділі воював за с. 
Піски, під Волновахою… В бою за Луганський аеропорт 
отримав контузію; від обстрілів із «Градів» майора накри-
ло землею так, що з-під неї виднілася лише його рука. Бій-
ці вирішили відкопати свого командира (вже й не споді-
валися, що він живий), думали відправити його вантажем 
«200». Та завдяки волі Божій П.Котик залишився живим. 
Його направили до Києва, та в розміреному мирному жит-
ті Петро не зумів себе знайти (хоча за станом здоров’я 
міг бути демобілізованим), рішуче заявив: «Як же я змо-
жу бути вдома, коли мої сини там, на передовій?!». Отож, 
майор П.Котик знову в строю, пліч-о-пліч зі своїми побра-
тимами. 

Капітан запасу Микола Максимович Шіхмагоме-
дов (1960 р. н.) пішов добровольцем захищати Україну, 
що стала для нього рідною, бо сам він родом із Дагестану. 
Запам’яталися його слова: «Справжній чоловік повинен 
бути там – на передовій, а не ховатися за спиною жінки!». 
Пройшовши вишкіл і перепідготовку на полігоні в Яворові, 
отримавши чергове звання, несе службу під Маріуполем 
у складі мотопіхотної бригади. 

Капітан Василь Петрович Гулик (1965 р. н.) у серп-
ні минулого року пішов добровольцем у зону АТО; в жов-
тні у складі мотопіхотної бригади був на передовій. Стояв 
на 31-му блокпосту; після сумнозвісного ворожого напа-
ду, на щастя, залишився живим серед небагатьох вояків, 
проте отримав поранення в ногу й плече. Потрапив у Хар-
ківський військовий госпіталь, а потім був переведений у 
Чернівецький шпиталь, де донедавна проходив реабілі-
тацію. Не дивлячись на серйозність перенесених опера-
цій, Василь знову проситься на фронт, бо по-іншому сво-
го життя не уявляє. 

Михайло Вікторович Коротков (1988 р. н.) був 
мобілізований 28 серпня 2014 року. Воював у 6-й роті ба-
тальйону оперативного призначення «Галичина». Стояв 
на бойових 29-му і 25-му блокпостах. Сьогодні після опе-
рації проходить реабілітаційний період. 

Петро Романович Кучмій (1990 р. н.).працював 
охоронцем в одному з посольств у столиці України; опісля 
перевівся в підрозділ спецпризначення, щоби звідти піти 
добровольцем на війну. Петро служив у складі баталь-
йону «Київ-3» в Слов’янську, в Сєвєродонецьку – розвід-
увальній роті, завданням якої – зачистка території від 
ворога. 

Тарас Володимирович Кучмій (1995 р. н.) пішов 
у зону АТО на контрактній основі в складі гірсько-піхот-

ного батальйону. Смт Володарське під Маріуполем – це 
останнє місце його дислокації. На часі перебуває вдома в 
короткотривалій відпустці. 

Іван Петрович Пацута (1985 р. н.) – племінник ге-
нерала Кульчицького, військовослужбовець 2-го баталь-
йону 3002-го Тернопільського гарнізону. Сьогодні виконує 
свій службовий обов’язок у Слов’янську. Попередньо Іван 
активно займався волонтерською діяльністю. Достой-
ний нащадок славетного генерала гідно й сумлінно несе 
службу, продовжуючи справу його честі. 

Андрій Петрович Богуш (1989 р. н.), маючи пре-
стижну роботу менеджера, пішов добровольцем із рішу-
чими словами: «Як не я, то хто?!». Він уже цілий рік воює 
в складі 128-ї гірсько-піхотної  бригади на Сході України, 
місце дислокації на сьогодні – смт Володарське (що під 
Маріуполем). 

Михайло Петрович Богуш (1993 р. н.) – строковик, 
служить на контрактній основі. Сьогодні закріплений за 
мобільною прикордонною заставою «Чернівці», служить 
у с. Дякове Антрацитівського району Луганської області; 
був у Ізваринському котлі. 

Ярослав Михайлович Клопотюк (1984 р. н.) після 
безсонної ночі у квартирі, яку, до речі, тільки-но купив, пі-
шов добровольцем на фронт зі словами: «Як я буду диви-
тися людям в очі, якщо ховатимуся в безпечній Європі?!». 
Оце і є основним критерієм його вибору. Сьогодні Ярос-
лав служить у Слов’янську. 

Юрій Степанович Савчук (1976 р. н.). Географія 
його служби в рядах Української армії доволі широка: До-
нецьк, Луганськ, Піски, Дебальцеве; військова спеціаль-
ність – радіомеханік-зв’язківець. На часі Юрій демобілізо-
ваний за наказом. 

Василь Петрович Коваль (1973 р. н.) у званні під-
полковника виконував свій професійний обов’язок на 
блокпосту під Дебальцевим. 

Успіхам у плані військової служби всі вищеназвані 
хлопці значною мірою завдячують своїм покровителям-
волонтерам, серед яких першочергово хочу назвати Ми-
хайла Григоровича Тетенича (1967 р. н.) і Петра 
Степановича Бардецького (1970 р. н.). Вони – справ-
жні українці, а пан Михайло – не лише за паспортом, а й 
за повнотою душі, хоч і проживає в Канаді. Він активно 
підтримував Майдан і сьогодні вагому допомогу надає 
українським воякам. Окрім фінансування, Михайло Григо-
рович забезпечує наших захисників і військовою техніч-
ною амуніцією, а ще, особливо, – одягом. Навіть побутує 
думка, що Михайло одягнув половину українського вій-
ська. Саме завдяки активній діяльності таких волонтерів, 
можна сказати, і тримається наша армія. 

Неможливо не згадати ще про один приклад жертовнос-
ті й самовіддачі заради України. Приватний підприємець 
Михайло Пазюк проживає у Броварах, але родом із 
Великих Чорнокінців. Пан Михайло, витрачаючи свій час, 
кошти, зачасту ризикуючи власним життям, регулярно по-
стачає все необхідне нашим воякам на передову (в самий 
епіцентр кривавих подій). Найбільш очікуваним і дорогим 
«крамом» для солдат на передовій, за його словами, є 
дитячі малюнки, які своєю щирістю та любов’ю додають 
наснаги та завзяття нашим захисникам у бою з ворогом. 
За його переконаннями, майбутнє держави, фундамент 
якої закладено вже сьогодні, прямою мірою визначається 
– як буде вихована нинішня молодь: патріотизм, соціаль-
на активність – основні моральні якості. Михайло привіз 
із передової прапор Канади із підписами наших солдатів, 
словами вдячності, який за першої ж нагоди буде достав-
лено до далекої Канади, котра проявляє чи не найбільшу 
участь у підтримці вкраїнських військовиків. 

Вагомий особистий внесок, направду, астрономічну 
суму вклав у допомогу воїнам-захисникам наш земляк, 
сьогодні чеський успішний бізнесмен – Ігор Варениця. 

Постійну підтримку (продуктами харчування, одягом, 
коштами) українським військовим надає наш місцевий 
підприємець-аграрій Степан Григорович Данили-
шин (ПАП «Обрій»). 

Та багато інших добродіїв активно долучаються до до-
помоги армії захисників України; кожен у міру своїх мож-
ливостей; цим самим куючи засади такого ще тонкого 
миру в Українській державі. Власне, й тому ми не маємо 
права мовчати; геройські вчинки, чи то військовиків, чи 
то благодійників-волонтерів, є спонукою до рішучих дій, 
до консолідації зусиль для нашої майбутньої неодмінної 
перемоги. 

Василь ПАЛАМАР, 
с. Великі Чорнокінці

Фото Володимира ШЕРСТІЯ        

Вони – це гордість нашого села!
Вони – це гордість України!

Село Великі Чорнокінці має славну історію та героїчне минуле. Й сьогодні героїчний дух села 
відроджується з новою силою: наші хлопці воюють на сході України, вписуючи нову сторінку в історію 

країни та села; вони захищають рідну землю від російської чуми, дарують нам мирне сьогодення. 
Простежується певна аналогія в історичних подіях, перегукуються й імена, що творять цю історію: 

«Бистрий» (провідник ОУН) – Кульчицький (генерал АТО) і т. д.

Вкотре читаю, гортаю, перечитую деякі сторінки 
другого доповненого видання книжки Марії Штепи «Під 

московською шинелею билося українське серце». Не 
поспішаючи роздумую, 

шукаю відповіді на свої численні «чому?».

Мета даного ви-
дання – це все во 
ім’я увіковічнення 
Святого місця на 
цвинтарі с. Ромашів-
ка, де похований ро-
дич Т.Шевченка. Він 
був воїном царсько-
го війська, частина 
якого під час Першої 
світової війни дис-
локувалась у вищез-
гаданому селі. Сина 
Онуфрія Шевченка 
побили до смерті 
москалі-однополчани 
за те, що розмовляв 
українською зі селя-
нами, читав їм вірші 
Тараса. Ромашівчани 
потайки похоронили 
його, це місце пізні-
ше назвали Святим. 
Саме там проводи-
лися українські свята, 

туди приїжджали студенти з концертами, там дорослі й діти 
читали вірші Кобзаря, «Історію…» Грушевського, «Сотників-
ну» Б.Лепкого й інші, там збиралися майбутні вояки УПА. 

У двадцятому столітті перед відзначенням історичних 
дат представники влади організовували збір останків воїнів 
і перезахоронювали в спільні могили. Щоби зберегти Святе 
місце, жителі Ромашівки не поставили там хреста, старалися 
нічим не виділяти його. Так дочекалися до суверенності Укра-
їни. Час не жде, пройшло одне-друге десятиліття, а хреста 
нема. Чому?! Віднайшлася в селі група мешканців, які чинили 
спротив; навіть одна незнайомка (не називаючи себе) відвіда-
ла з погрозами пані Марію (як розповідає авторка книжки) в 
«Карітасі». У неї, М.Штепи, тепер три клопоти, що гнітять душу 
і ятрять серце. 

Перший – її дітище-музей у підвалі монастиря руйнується, 
закритий, «зникають» експонати, не проводяться екскурсії… 
Другий – як спорудити хрест на могилі родича Т.Шевченка. До 
слова, прошу вибачення в ромашівців за своє ствердження, 
що Святе місце без хреста. Поки готували до друку даний 
допис, дійшли чутки, що хрест є, дерев’яний. Хоча п. Марія 
зауважує, що він недовговічний. У неї давня задумка – вста-
новити хрест-пам’ятник; а кошти можна зібрати, звернувшись 
до населення району, області, України, закордонних діаспор. 
Чому поспішає увіковічнити Святе місце? Та тому – поки є 
живі свідки його освячення. Одним із них є і сама Марія Штепа 
– автор багатьох книжок про боротьбу й долю УПА; неорди-
нарна особистість, обдарована Божою милістю (надзвичайна 
пам’ять, аналітичне мислення, образна уява), що дає вміння, 
сили й наснагу описати для майбутніх поколінь: хто і як ви-
борював свободу, вступивши у нерівний бій з людинонена-
висниками – гітлерівцями й сталіністами. Через які тортури, 
тюрми, Гулаги довелося пройти повстанцям, у тому числі й 
М.Штепі (псевдо «Тополя»), скільки їх полягло – не зраховано, 
починаючи від чортківської тюрми й підвалів монастиря аж до 
Соловків, Уралу, Чукотки, Магадану, Караганди… Радянське 
тюремне горнило не зломило її, колишня «Тополя» у своє 
дев’яносторіччя не припинила боротьби; тепер її зброя – сло-
во. Історичні події рідного села, Чортківщини відображені в її 
книжках, про які, до речі, йдуть мегапозитивні відгуки з різних 
районів Тернопілля, України, Канади… 

І врешті про третій клопіт М.Штепи. У неї рідкісна працез-
датність. Коли ще тільки-но друкується остання написана 
книжка, то в думках уже складається сюжет нової. Ось тепер 
п. Марія пише на основі того, що бачила й пережила, а також 
почутого від очевидців про те, як помирали малі діти у «то-
варняках», що прямували на Далекий Схід. Одних закопували 
на полустанках, інших – находу викидали з вагонів. Статис-
тики, скільки діток не доїхали до місць призначення, немає… 
От і виникла в Марії Штепи ще одна ідея-мрія – поставити 
пам’ятник у Чорткові загиблим українським малоліткам, тіла 
яких розкидані по сибірській тайзі. А для цього, найперше, по-
трібні кошти… 

Ольга РИЗАК,
позаштатний кореспондент «Голосу народу» 

с. Заболотівка

Три патріотичні 
клопоти

У минулому номері нашої газети (№ 20 від 20.05.2015 р.), 
подаючи звіт із представлення голови Чортківської рай-
держадміністрації (публікація «Чортківщина, нарешті, з 
головою»), ми у тексті вказали про те, що у часі офіційного 
представлення керівника району наперед зали вийшли дві 
активістки Штабу національного спротиву з відповідними 
гаслами. Насправді одна із цих жінок у телефонному режимі 
заперечила редакції факт приналежності іншої жінки до шта-
бу, де та, з її слів, ніколи не перебувала, і просила спростува-
ти через газету недостовірну інформацію, оскільки насправді 
вона представляла чортківську громаду. Що ж, у майбутньо-
му постараємося бути більш уважними у своїх публікаціях.
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Дитинства останній дзвінок

Цей дзвоник для них буде пам’ятним й з іншої 
причини, адже на шкільне свято завітав і колиш-
ній випускник цієї школи, а нині голова Чортків-
ської райдержадміністрації Михайло Сташків, 
котрий звернувся з вітальним словом передусім 
до головних винуватців цієї події, педагогічного 
і учнівського колективів, громадськості села.

– Мені приємно бути разом з вами на цьому 
прекрасному святі, бачити красиві, усміхнені, 
здорові обличчя, – мовив очільник району і 
побажав цьогорічним випускникам, щоб вони 
у своєму житті упевнено йшли до поставленої 
мети, щоб їхніми помислами керував Всевиш-
ній. Бо лише з Богом в серці можна досягти 
омріяної цілі. Крім цього, Михайло Федорович 
нагородив учнів, які були активними в житті 
школи, брали участь в олімпіадах та різних 

конкурсах, грамотами та 
преміями.

Вітальне слово також 
мали директор школи Лю-
бов Петрів, перша вчи-
телька випускників Надія 
Карпенко, мати випускниці 
Надії Пундій – Ольга Пун-
дій, класний керівник Леся 
Концограда, випускники 
2005 р., котрі повернули-
ся на своє рідне шкільне 
подвір`я рівно через де-
сять літ. З Божим благо-
словенням звернувся до 
присутніх місцевий парох 
отець Василь. Своїх стар-
ших товаришів привітали 
квітами першачки, а ті у 
свою чергу почепили їм на 

згадку символічні золотаві дзвоники. 
«Дякуємо тобі, рідна школо!» – особливо 

щемно лунали ці пісенні рядки з уст косівських 
вчорашніх одинадцятикласників, і коли юнаки 
ще якось намагалися приховати свої емоції, 
то дівчата ледь стримували сльози. 

Услід за першокласницею Надією Янчик, 
якій випала честь подати останній дзвоник, 
вони здійснили коло пошани під оплески при-
сутніх учнів, учителів, батьків та запрошених 
гостей, і знайома нам усім з дитинства мело-
дія ще довго відлунювалася просторими світ-
лими шкільними коридорами. Щасти вам, ви-
пускники Косівської ЗОШ-2015!

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Велодень

Ми обираємо здоровий спосіб життя!
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Програма «Велодня» була меганасиченою 
та різноманітною: велопарад містом, вело-
квест, тріал-шоу, велоконкурси.  Допоки вело-
сипедисти демонстрували свої спритність та 
вміння, малеча захопилася витворенням бар-
вистих малюнків на асфальті. Шквал апло-

дисментів зірвали тернополяни, які добряче 
«полоскотали нерви» глядачів у тріал-шоу. 
Відтак, уже пополудню, святкування пере-
містилося на володіння Чортківського замку, 
де на всіх очікувала неабияка родзинка – час-
тування смачнючими смаженою на вогнищі 
картоплею та українським борщем із над-
корисним запашним кропом. А пригощання 
«на природі» влаштувала білівська громада, 
очолювана сільським головою Володимиром 
Шматьком. Саме від стін замку й стартував 
крос-кантрі «Чортківський Перевал», траса 
якого пролягла попри залізничну колію, а далі 
– шляхами сіл Переходи й Горішня Вигнанка, 
повертаючи знов у замок.    

Кілька десятків «сшибайголів», яким не по-
зичати витривалості, концентрації та реакції, 
гасали наміченою нелегкою, в деяких місцях 
доволі небезпечною трасою, змагаючись у 
турнірі. Й навіть полуднева, здавалось би, не-
стерпна спекота не завадила велоекстрема-

лам. Усього за годину «з хвостиком» перегон-
щики подолали коло за колом (протяжність 
одного – 11,6 км); загалом пелетон «еліти» 
(посеред яких, доречно вказати, й учасник на 
ветеранові радянщини – велосипедові «Укра-
їна», який завоював приз «Глядацьких сим-
патій») наверстав на колеса шлях у три кола, 
аматорів і представниць жіноцтва (які аж 
ніяк не поступалися чоловікам) – два. Й ось 
переможці: категорія «еліта» – Петро Стра-
шецький (Коломия), категорія «жінки» – На-
талія Олійник (Чортків), категорія «аматори» 
– Олексій Тимуляк (Коломия).

Жоден учасник «Вело-
дня», котрий показав свої 
уміння на двоколісному гра-
ційному коні, не залишився 
без нагороди та подарунків. 
Саме в цьому посприяли, на-
давши вагому допомогу (за 
що організатори «Велодня» 
вельми вдячні), спонсори та 
активісти-волонтери свята: 
магазини – мобільного зв’язку 
«Жжук», комп’ютерної техні-
ки «Комп’ютерний Всесвіт», 
спортивного спорядження 
«Спорт-Світ», салони вікон та 
дверей «Максимум» і «Виши-
ванка»; піцерія «Челентано»; 
ГО Об’єднання «Самопоміч»; 

ПП «КОЛО БОК»; інформаційна підтримка: Ін-
тернет-сайту bikeportal.orq.ua та нашої газети 
«Голос народу».

«Велодень» вдався на славу, досягши ви-
сокого ґатунку, завдяки ініціативності, від-
мінній організації та проведенню активіста-
ми-чортківчанами Олексієм Гускою та трьома 
Віталіями – Пилипом, Гурашем, Фесюком. 

Слід зазначити, у подальших планах ак-
тивістів Чортківщини – проведення кінофес-
тивалю «Фортеця-кіно» й етнофестивалю. 
Отож, до нових зустрічей! 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

«Дякуємо тобі, рідна школо!»
Минулої п’ятниці по всіх школах України віддзвеніли останні дзвоники, які сповістили 
школярам, що нарешті настала довгождана безтурботна пора літніх канікул, а ось 
для одинадцятикласників він пролунав востаннє. В тому числі й для 15 випускників 

Косівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст., де побували наші кореспонденти.
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SOS!

Місто
Газета в газеті

Її можна уздріти на будинку № 15 по вул. 
С.Бандери, прямісінько над входом, щоправ-
да, із двору. І хоч нещодавно українським пар-
ламентом прийнято закон про декомунізацію 
в Україні, активно триває процес «ленінопа-
дів» та демонтажу всіляких символів комуніз-
му-радянщини, промениста зірка в нашому, 
галицькому Чорткові поки що зберігається.

Походження її пояснити загалом неважко: 
за радянських часів у цьому будинку всяк-
час мешкали військові. Мабуть, тому, й було 
означено його символом «непобедимой и ле-
гендарной». Однак ті часи, здається, канули в 
Лету? Чи не так?

Одразу й не збагнути, що переважало в настро-
ях цих двох відвідувачок суттєвіше – чи то біль, 
чи образа, чи розпач... Всього насіялось потроху. 
І п. Марія Футра, і п. Любов Рабчук мешкають в 
будинку № 47 по вул. Незалежності. Дім здалеку 
наче й чепурний – попри солідний вже вік, бо «ро-
дом» із 1975-го. Проте якщо придивитися...

Жінок і привела до редакції районки – вже як 
до останньої інстанції – особлива й зовсім не-
безпідставна тривога. Колективна, бо в домі 40 
квартир. Зокрема над входом до їх під`їзду, що 
одразу від території ДП «Чортківське лісове гос-
подарство», загрозливо нависає роззявленою 
«пащею» ваговитий бетонний дашок, точніше, 
піддашшя аж після п`ятого поверху. Бо врівень 
із вікнами під`їзду стрімкує згори вниз потужна 
тріщина. Тріснуло і продовжує тріщати оте ля-
каюче піддашшя. Не просто лякати – кам`яні 
шматки, за словами наших відвідувачок, вже й 
падали, було, на захисний дашок від снігу-дощу 
над входом до під`їзду. Він досі витримував ті 
«метеорити». Ану ж, як впаде щось крупніше?

Буквально вчора далеко за полудень біля бу-
динку ми й поспілкувалися з нашими читачками 
й водночас настійними прохачками про допо-
могу у міськвиконкомі. Далі обіцянок, кажуть, 
діло не йде. Між тим, будинок треба не гаючись 
«зшивати». А ще один його мешканець, п. Іван 
Макар, квартира котрого на п`ятому поверсі, 
запросив до оглядин ще й потужних і не менш 
загрозливих тріщин всередині, в стелі коридо-
ру – їх защораз доводиться «латати» якимось 
ганчір`ям, аби не розповзалися. 

Живуть люди і тремтять вдень та вночі від 
зростаючої небезпеки. А в мерії знай заспоко-
юють: «Чекайте!». На що?

Вулицею Незалежності простує через 
Чортків увесь транзитний транспорт. Тож 
хочеш-не хочеш, а таки є ця «артерія» міста 
його візитівкою. Погодьмося, не додає реноме 
Чорткову геть запущена-забур`янена будівля 
одразу вниз біля дев`ятиповерхівок. Глядить 
зажуреними вікнами-проваллями з уламками 
шиб на Божий світ і тужить за колишніми ча-
сами. Є й вивіска минулого – «Магазин № 28, 
філія Хмельницького військового торгу № 48». 
Було-було, все було – і кафе «Політ», і служба 
з порізки скла. Тепер – лише жахіття.

А вул. Шевченка – одна з нацентральніших. 
Та й що? І там недалечко від суперсучасних 
споруд зі скла-бетону ниціють ось такі – як 
під № 78, де, з усього видно, ніхто не живе. 
А зовсім поруч – міський парк відпочинку, де 
відбуваються різні свята, юрмиться народ. Зі-
тхає чиясь оселя сумно-важко, снить небут-
тям...

Так само, як і ось ця хатина-«сирота», на 
розі вулиць Залізничної та Шопена, що теж 
сусідить із сучасними фірмами-крамницями. 
Що це: «Мир – хатинам, війна – палацам»?

Болячкою на тлі видива центральної площі 
Героїв Євромайдану снидіє ось це чиєсь не-
добудоване «щастя». Зорить туди, на схід, 
відкритим взором замислених очей молодий 
бронзовий Кобзар. І що він, скажіть, бачить?

Всує осмислити постать видатної краянки 
Катерини Рубчакової крізь призму бачення її 
погруддя біля РКБК імені актриси-землячки 
запропонував буквально днями, в часі редак-
ційної зустрічі позаштатного активу, допису-
вач-краєзнавецюь Юхим Макотерський. Ми й 
поглянули. Що й казати: невдячні ми нащадки! 
Скульптура чимось залита, бо вже ржавіє, об-
мурівок навкруг валиться-обпадає...

До слова: за «добрих» застійних часів на 
подібну публікацію не забарилось би реагу-
вання відповідних служб на газетні шпаль-
та. А як буде по виходу цього номера в світ? 
Дочекаємось?

Ось цей «три-
кутник» поміж 
вулицями Чорт-
ківською та Бі-
лецькою здав-
на слугував і 
слугує місцем 
дозвілля ді-
твори з цілого 
кутка. Скільки-
то повиростало 
тут поколінь 
містян колійо-
вої робітничої 
околиці! Меш-
канці близьких 
обійсть, як розповів п. Ярослав Федоришин, 
що проживає на Чортківській, 30, взяли та й 
склалися грошима, аби впорядкувати як слід 
цей майданчик, – і дитячі атракціони встано-
вили: гойдалки, гірки, лавочки... Та от біда, 
журиться чоловік, один з мешканців, чия гос-

пода «дивиться» брамою на самісінький май-
данчик, взяв та й «відкраяв» для заїзду влас-
ного буса шматок території. Прикро тим, хто 
старався задля спільного благополуччя, – так 
непідробно бідкався наш відвідувач. І попро-
сив сфотографувати той «окраєць»...

І не грім, а вразити може...

Фотофакт

Де п`ятикутна зірка сяє урочисто

Добра справа

«Мій «окраєць» скраю»

Фотозвинувачення

Вже літо усміхається, 
а ці «оселі» плачуть

Сторінку підготували Анна БЛАЖЕНКО 
та Орест ЛИЖЕЧКА



УТ-1
08.00, 18.30, 21.00 Новини 
08.20 Новини звiдусiль 
08.45 Телемагазин 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
ПЕРШОГО КАНАЛУ 
15.30 Казки Лiрника Сашка 
15.40 Мультфiльм 
16.20 Вiкно в Америку 
16.50 Утеодин з Майклом 
Щуром 
17.20 Книга. ua 
18.05 Час-Ч 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
20.00, 02.50 Про головне 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.25 На слуху 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.25 ТСН
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40, 11.00 «Чотири 
весiлля - 2» 
12.20, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана 
Дiла» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Хорошi руки» 
22.10 «Грошi» 
23.45 «Мiнкульт» 
00.25 Т/с «Заручники» (2) 
01.25 Х/ф «Спортлото 82» (1) 

ІНТЕР
06.30 Мультфiльм (1) 
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) 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
12.05, 14.00, 16.00, 17.45 
Новини 
13.20 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.20, 16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi» (2) 
23.10 Т/с «Жити далi» (2) 
01.10 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Дива цивiлiзацiї» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Загинув у боротьбi 
за Україну» 
15.45 «Пiд дубом столiтнiм» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Азбука смаку» 
17.30 «Наодинцi з усiма» 
18.00 «Менi тринадцятий 
минало...» 
18.35 «Генiї першого роду» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
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9 червня, вівторок 10 червня, середа 11 червня, 8 червня, понеділок
УТ-1

08.00, 13.00, 18.30, 21.00 
Новини 
08.20 Новини звiдусiль 
08.25 Вiд першої особи 
09.00 Вiчне 
09.20 Про головне 
10.15 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
11.30 Д/ф «Йога» 
12.35 Зроблено в Європi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30 Вiйна i мир 
14.35 Казки Лiрника Сашка 
14.50 Школа Мерi Поппiнс 
15.30 Як ваше здоров’я? 
16.00 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
16.25 Свiтло 
17.00 Д/ф «Сiчневий бiй. 
Литовське радiо i телебачення 
13 сiчня 1991 року» 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Перша студiя 
19.30 ДебатиPRO 
21.55 З перших вуст 
22.00 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00, 01.00 
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» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 3» 
11.00, 21.00 Т/с «Хорошi 
руки» 
12.20, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана 
Дiла» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.10 «Iнспектор Фреймут 2» 
23.45 Т/с «Заручники» (2) 
00.45 Х/ф «Орда» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.30 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, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.25 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.40 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi» (2) 
23.10 Т/с «Жити далi» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Академiя батькiвства» 
12.15 «Свiт професiй» 
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 «Живi сторiнки» 
17.20 «Любов гетьмана» 
18.00 «Вони прославили 
наш край» 
18.30 «Мандри» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Своє, українське» 
20.00 «Дiловий ритм» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня 
казка» 
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 Європа у фокусi 
08.00 Унiкальна Україна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.10 Танцює «Надзбручанка» 
14.00 Х/ф «Порiг» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Про кiно» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Сезон бджiл» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний список» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Паралельний свiт 
14.15 Провокатор 
15.20, 16.20 Клан. Реалiтi-шоу 
17.50, 22.55 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.55 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
23.50 Т/с «Ганнiбал» 
01.30 Х/ф «Снайпер-4. 
Перезавантаження» (2) 

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.20, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.00, 18.30 «За живе!» 
09.10 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
11.45, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.45 «МастерШеф - 4» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-2 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс» 
00.25 «Один за всiх» 
01.50 Х/ф «А якщо це 
кохання?» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.35, 07.55 
Kids Time 
06.15 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
08.00, 18.00 Репортер 
09.55 Т/с «Друзi» 
12.00 Т/с «Татусевi дочки» 
16.35, 19.00 Т/с 
«Вiсiмдесятi» 
18.20, 03.00 Абзац! 
20.20 Т/с «СашаТаня» (2) 
22.00 Герої та коханцi 
01.25 Х/ф 
«Еквiлiбрiум» (2) 
03.45 Служба розшуку 
дiтей 
03.50 Зона ночi 

2+2
07.00 Журнал Лiги 
Чемпiонiв УЄФА 2014-2015 
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 Махна» 
12.05 Х/ф «Земний 
апокалiпсис» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00 «Вiдеобiмба» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
22.00 Х/ф «Кiкбоксер» (2)

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 
10.30 Перша студiя 
11.25 Д/ф «Сiчневий бiй. 
Литовське радiо i телебачення 
13 сiчня 1991 року» 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.20, 18.05 Час-Ч 
14.00 Мультфiльм 
14.10 Дитячi iсторiї 
14.55 Нотатки на глобусi 
15.30 Надвечiр`я 
16.30 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
17.35 Чоловiчий клуб 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
20.00 Про головне 
21.55 З перших вуст 
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 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 3» 
11.00, 21.00 Т/с «Хорошi руки» 
12.20, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана 
Дiла» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.10 «Сказочная Русь 2015» 
22.40 «Право на владу - 2» 
00.45 Х/ф «Дев’яносто 
дев’ять франкiв» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.30 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) 
11.20, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.25 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.40 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi» (2) 
23.10 Т/с «Жити далi» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.30, 18.45 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мандри» 
12.20 «Парламенти свiту» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.35 «Дива цивiлiзацiї» 
14.00 «Живi сторiнки» 
14.30 «Вони прославили 
наш край» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.15 Гурт «Пшеничне 
перевесло» 
17.30 «Як на духу» 
18.00 «Воїни миру» 
18.30 «Думки вголос» 
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» 

07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.05 Х/ф «Скажене 
золото» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Розкiшнi 
мандрiвки» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Сiльський 
календар» 
22.35 Х/ф «Святi i солдати» 

ICTV
06.25, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
07.10, 09.15 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10 Спорт 
09.35 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.30, 13.15, 02.30 Т/с 
«Перетинаючи межу» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Паралельний свiт 
14.35 Провокатор 
15.25, 16.20 Клан. Реалiтi-шоу 
17.45 Дiстало! Повторюємо двiчi 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.55 Свобода слова 
00.40 Х/ф «Обсесiя» (2) 

СТБ
05.50, 16.00 «Все буде добре!» 
07.30, 18.30 «За живе!» 
08.50 Х/ф «Мандрiвка у 
закоханiсть» (1) 
11.00 Х/ф «Здрастуйте Вам!» 
13.05, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-2 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.35 «Доньки-матерi» 
00.50 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20, 07.25, 09.50 
Kids Time 
06.05 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.23 М/с «Барбоскiни» 
07.27 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.50 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
09.55 М/ф «Король 
Сафарi» 
11.25 Х/ф «Флаббер» 
13.20 Х/ф «Жива сталь» 
16.00 Х/ф «Чорний лицар» 
18.00, 01.50 Репортер 
18.20, 01.05 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.10 Страстi за Ревiзором 
23.15 Х/ф 
«Сурогати» (2) 

2+2
09.00 Т/с «Пригоди 
Мерлiна-3» 
11.00 Х/ф «Останнiй 
легiон» 
13.10 «Вайпаут» 
15.30 «Top Gear» 
16.30, 21.30 «ДжеДАI» 
17.30 «Люстратор 7.62» 
18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
19.00 Т/с «Дев’ять життiв 
Нестора Махна» 
22.00 «Секретнi 
матерiали» 
23.00 Х/ф «Некерований» 

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 
11.25 Д/ф «Ляльки та iграшки» 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.25 Дорогi депутати 
13.20, 18.05 Час-Ч 
14.00 Мультфiльм 
14.10 Дитячi iсторiї 
14.35 Фольк-music 
16.00 Х/ф «Партiя в шахи» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
21.50 Вiйна
i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.15 Вертикаль влади 

1+1
06.15, 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» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 3» 
11.00, 21.00 Т/с «Хорошi руки» 
12.20, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» (1) 
20.30 «Чистоnews» 
22.10 «Чотири весiлля 4» 
23.45 Т/с «Заручники» (2) 
00.45 Х/ф «Нотарiус» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.30 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, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.25 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.40 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Рiдкiсна група 
кровi» (2) 
23.10 Т/с «Жити далi» (2) 
01.10 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
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» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Генiї першого роду» 
14.00 «Менi тринадцятий 
минало...» 
14.45 «Азбука смаку» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Почерк долi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Сад. Город. Квiтник» 
18.00 «Шляхами Богдана 
Лепкого» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
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, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Сiльський 
календар» 
08.05 Програма «Духовнi 

роздуми» 
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
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» 
12.40 Програма «Гаджет 
Time» 
12.50 Програма «Модна 
правда» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Догора» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Європа
у фокусi 
20.30 Унiкальна 
Україна 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Гiпноз» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 02.55 Т/с 
«Перетинаючи межу» 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
13.20 Паралельний свiт 
14.15 Провокатор 
15.20, 16.20 Клан. 
Реалiтi-шоу 
17.50, 23.00 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.10 Факти. 
Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.55 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
23.55 Т/с «Ганнiбал» 
01.35 Х/ф «Снайпер-3» (2) 

СТБ
05.15, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
05.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.30, 18.30 «За живе!» 
08.40 «Зiркове життя. 
Шлюбнi рекордсмени» 
09.45 Х/ф «Дiвчата» (1) 
11.40, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.35 «МастерШеф - 3» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-2 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
01.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.33 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
09.55 Т/с «Друзi» 
12.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
15.55 Т/с «Воронiни» 
18.00, 02.35 Репортер 
18.15, 01.50 Абзац! 
18.55 Т/с «Вiсiмдесятi» 
20.20 Т/с 
«СашаТаня» (2) 
22.00 Герої та коханцi 
00.55 Любов на мiльйон 

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 Махна» 
12.05 Х/ф «100 градусiв 
ничже нуля» 
14.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.00 «Вiдеобiмба» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
22.00 Х/ф 
«Професiонал» 

Колектив Залісянської ЗОШ І – ІІ ст. гли-
боко сумує з приводу непоправної втрати – 
смерті вчителя СЛОБОДЯНА Михайла 
Володимировича і поділяє невигойний 

біль із дружиною та донькою покійного – вчите-
лями школи Г.І.Слободян і Н.М.Вародою. 

Колектив Залісянської сільської ради гли-
боко сумує з приводу передчасної смерті ко-
лишнього сільського голови СЛОБОДЯНА 
Михайла Володимировича і висловлює 

найщиріші співчуття родині покійного.

Сім`я Богдана Ільницького із Закарпат-
тя сумує з приводу смерті свого товариша 
СЛОБОДЯНА Михайла і висловлює спів-
чуття рідним та близьким покійного.
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УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.25, 23.25 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.15 Про головне 
10.10 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
11.10 Д/ф «У пошуках Грецiї» 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.20 Час-Ч 
14.00 Мультфiльм 
14.45 Хто в домi хазяїн? 
15.30 Вiра. Надiя. Любов 
16.25, 01.20 Музичне турне 
17.40 Театральнi сезони 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Європейськi iгри. 
Церемонiя вiдкриття 
22.00 Ток-шоу «Переселенцi» 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 02.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля - 3» 
11.00 Т/с «Хорошi руки» 
12.20, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» (1) 
20.20 «Мультибарбара 2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ» 
23.05 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.30 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) 
11.20, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.25 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.40 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
23.30 Х/ф «Розумник Уiлл 
Хантiнг» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 Гурт «Пшеничне 
перевесло» 
12.30 «Армiя нескорених» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Воїни миру» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Схiд-Захiд. 
Децентралiзацiя» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Подорож гурмана» 
17.30 «Cлово має 
народний депутат» 
18.00 «Учнiвський щоденник» 
18.30 «Сад. Город. Квiтник» 
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» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
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, 02.30 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Погана звичка» 
17.30 Програма «Гаджет Time» 
17.40 Програма «Модна правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Золоте 
стремено» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Не забувай мене, 
заради всiх святих» (2) 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 02.55 Т/с «Чорний 
список» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Паралельний свiт 
14.15 Провокатор 
15.25, 16.20 Секретний 
фронт 
17.50, 23.00 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.55 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
23.55 Т/с «Ганнiбал» 

СТБ
08.35 Х/ф «Термiново, 
шукаю чоловiка»(1) 
10.20 Х/ф «Особисте життя 
лiкаря Селiванової»(1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» (2) 
20.40, 22.35 Х/ф «Москва 
сльозам не вiрить» (1) 
00.15 Х/ф «Iнтердiвчина» (2) 
 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
09.55 Т/с «Друзi» 
12.00 Т/с «Татусевi дочки» 
16.35, 19.00 Т/с «Вiсiмдесятi» 
18.20 Абзац! 
20.20 Т/с «СашаТаня» (2) 
22.00 Герої та коханцi 

2+2
08.40, 21.30 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Д/п «Гiтлер та 
оккультизм» 
11.00 Д/п «42 способи 
вбити Гiтлера» 
12.05 Х/ф «Помпеї: Апокалiпсис» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00 «Вiдеобiмба» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.00 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами» 
22.00 Х/ф «Кiкбоксер-3» (2) 
00.10 Х/ф «Бейтаун поза 
законом» (2) 
02.00 Х/ф «Страченi 
свiтанки» (1) 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.20 На слуху. Пiдсумки 
07.40 У просторi буття 
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.05 Європейськi iгри. 
Щоденник 
09.30 Європейськi iгри. 
Боротьба греко-римська, 
маунтiн байк, трiатлон 
13.40 Свiтло 
14.40 Ток-шоу «Переселенцi» 
16.00 Європейськi iгри. 
Маунтiн байк 
16.30 Європейськi iгри. Карате, 
боротьба греко-римська 
19.35 Європейськi iгри. 
Водне поло 
21.00 Новини 
21.35 Європейський спорт. 
Щоденник 
21.55 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.25 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
06.00 «Грошi» 
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.30 М/с «Качинi 
iсторiї» (1)
08.50 «Свiтське життя» 
09.55 Х/ф «Син» (1) 
14.10 «Вечiрнiй Київ» 
16.35, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.20 Х/ф «Вiдключка» (2) 

ІНТЕР
05.30, 20.00 «Подробицi» 
06.55 Х/ф «Приходьте 
завтра» (1) 
08.45 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або Стороннiм 
вхiд заборонений» (1) 
11.00 Т/с «Друге дихання» (1) 
17.05, 20.30 Т/с «Кохання 
не картопля» (2) 
22.30 «Великий бокс. 
Боксерський турнiр» 
01.00 Х/ф «Навiдник» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.00 «7 природних чудес 
України» 
13.20 «Сад. Город. 
Квiтник» 
13.40 «Як на духу» 
14.00 «Подорож гурмана» 
14.30 «Мiкс» 
15.00 «Пiлiгрим» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.15 «Храми Подiлля» 
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 
«Шереметьєво-2» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Унiкальна Україна 

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, 00.30 Х/ф 
«Охоронець брами» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Крихiтка Джиммi» 
16.20 Програма «Гаджет 
Time» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Пам’ятi Квiтки Цiсик 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
06.00 Факти 
06.40 М/с «Муча Луча» 
07.00 Паралельний свiт 
08.45 Секретний фронт 
09.45 Антизомбi 
10.45 Дiстало! Повторюємо 
двiчi! 
11.40 Дiстало! 
12.35, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.50 Iнсайдер 
14.45 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Пiсля заходу 
сонця» 
21.55 Х/ф «Бандитки» 
23.40 Х/ф «Нiчого не бачу, 
нiчого не чую» 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (1) 
12.50 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
14.55 Х/ф «Москва 
сльозам не вiрить» (1) 
18.00 Х/ф «Любов не 
дiлиться на два» (1) 
21.50 Х/ф «Дiамантова 
рука» (1) 
23.50 «Давай поговоримо 
про секс» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.55 Kids Time 
06.05 М/с «Губка Боб 
Прямокутнi штани» 
07.57 Уральськi пельменi 
10.00 Ревiзор 
12.05 Страстi за Ревiзором 
14.10 Т/с «СашаТаня» 
18.25 Х/ф «Мiська полiцiя» (2) 
21.00 Х/ф «Погнати за 60 
секунд» (2) 
23.20 Х/ф «Пророк» (2) 
01.25 Х/ф «Дочка 
якудзи» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 Т/с «Атлантида» 
16.00 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами» 
18.00 Х/ф «Раптовий удар» 
20.00 Х/ф «Механiк» 
22.00 Х/ф «Прихована 
загроза» (1) 
00.00 Т/с «Бiблiя. Шлях 
апостолiв» 
01.40 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди» (1) 

УТ-1
07.30 Шеф-кухар країни 
08.10 Агровектор 
08.25 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
08.40 Тепло.ua 
09.05 Європейськi iгри. 
Водне поло 
10.20 Європейськi iгри. 
Боротьба греко-римська. 
Трiатлон. Веслування на 
байдарках i каное 
13.00 Європейськi iгри. 
Щоденник 
13.25 Європейськi iгри. 
Спортивна гiмнастика. 
Карате. Веслування на 
байдарках i каное 
15.40 Фольк-music 
17.00 Європейськi iгри. 
Боротьба греко-римська 
18.40 Театральнi сезони 
19.30 Європейськi iгри. 
Карате 
21.00 Новини 
21.35 Європейський спорт. 
Щоденник 
21.55 Перша шпальта 
22.30 Лаунж-музика. Гурт 
Treeorange 
23.00 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 

1+1
06.10 М/ф «Хортон» (1) 
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» (1) 
10.15 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин» 
11.00 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
12.00 «Iнспектор Фреймут 2» 
13.05 «Лiга смiху. 
Чемпiонат України з 
гумору» 
16.45 Х/ф «Чого хочуть 
жiнки» (12) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Манекенниця» (1) 
01.25 Х/ф «Фучжоу» (1) 

ІНТЕР
06.00 «Великий бокс. 
Боксерський турнiр» 
08.15 «Удачний проект» 
09.05 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.00 Т/с «Друге дихання» (1) 
17.15 Т/с «Кохання не 
картопля» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Д/ф «Перша Ледi» 
22.40 Х/ф «Кейт i Лео» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi 
замальовки» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
13.30 «Спортивнi меридiани» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.45 «Думки вголос» 
16.00 «Храми Подiлля» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «У народному стилi» 
17.30 «Краєзнавча подорож» 
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 «Шляхами 
Тараса» 
22.30 «Одеса - мiсто 
скарбiв» 

TV-4
07.30, 15.30 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 «Крихiтка Джиммi» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 Програма «Формула 
здоров’я» 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Золоте 
стремено» 
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 «Хакер» (2) 
23.45 Час-тайм 
00.40 Пам’ятi Квiтки Цiсик 

ICTV
08.40 Зiрка YouTube 
11.05, 13.00 Дивитись усiм! 
12.45 Факти. День 
13.50 Дизель-шоу 
15.10 Х/ф «Бандитки» 
16.55 Х/ф «Пiсля заходу 
сонця» 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Васабi» 
22.05 Х/ф «Пристрель їх!» (2) 
23.45 Х/ф «Вiд заходу до 
свiтанку» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.15 «Караоке на Майданi» 
11.15 Х/ф «Любов не 
дiлиться на два»(1) 
15.10 «Мiстичнi iсторiї-2 з 
Павлом Костiциним» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.50 Х/ф «Це мiй собака» (1) 
22.50 «Я соромлюсь свого тiла» 
00.50 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (1) 
02.10 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
09.40 Kids Time 
09.42 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
11.40 Х/ф «Мiська полiцiя» 
13.55 Х/ф «Пророк» 
15.55 Х/ф «Погнати за 60 
секунд» 
18.15 Х/ф «Лiтак 
президента» (2) 
21.00 Х/ф «Скеля» 
23.50 Х/ф «Ларго Вiнч 2» (2) 
 

2+2
09.00 «Бушидо» 
09.45 «Легенди кiкбоксiнгу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 Д/п «Страшне завтра. 
Донбас: Iнфраструктура» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
14.00 Т/с «Бiблiя. Шлях 
апостолiв» 
16.00 Х/ф «Прихована 
загроза» 
18.00 Х/ф «Цiль номер один» 
21.10 Х/ф «Здiйнятися над 
сонцем» (2) 
23.35 Х/ф «Механiк» (2) 
01.50 Х/ф «Захар 
Беркут» (1) 

ОВЕН (21.03-20.04)
Зібраність і зосередже-

ність дозволять вам тво-
рити дива на роботі. Тільки 
важливо планувати обсяг 
робіт і навантаження зазда-
легідь. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ваші сумлінність та ініці-

атива мають всі шанси бути 
відзначені похвалою керів-
ництва. Можливі перспек-

тивні пропозиції. Не від-
мовляйтеся від запрошення 
друзів або колег посидіти в 
кафе після роботи. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Ваша невгамовна енер-
гія не дозволить сидіти на 
місці. У вас з’явиться мож-
ливість обернути собі на 
користь будь-який збіг об-
ставин, якщо тільки вам не 
перешкодить поспіх. 

РАК (22.06-23.07)
Рішення, від яких залежить 

ваше майбутнє, приймайте 
самостійно, не прислухайтеся 
до порад оточуючих, тому що 
зараз важливо мислити не-
стандартно. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Постарайтеся розпочати 

втілення в життя ваших за-
думів, не виключено, що ці 
починання будуть успішні. 

ДІВА (24.08-23.09)
Не хвилюйтеся, якщо ваші 

плани втілюються з точністю 
до навпаки. Спробуйте вико-
ристати сформовану ситуа-
цію собі на користь. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Щоб тиждень пройшов плід-

но та спокійно, постарайтеся 
уникати розмов і суперечок з 
оточуючими. Зате начальство 
вас похвалить. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Вас можуть відвідати 

реформаторські ідеї, за-
фіксуйте їх, вони вам неза-
баром знадобляться. Не-
зважаючи на робочу суєту, 
обов’язково влаштуйте собі 
невеликий перепочинок. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви будете схильні до 

спонтанних дій. Це може 
трохи заважати, однак вас 

супроводжуватиме удача. 
Постарайтеся не обіцяти 
завчасу. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Якщо ви давно збираєте-

ся що-небудь здійснити, то 
зараз кращий час для цього. 
Будь-яке ваше починання 
буде зустрінуте з радістю. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ваша зібраність і до-

тепність допоможуть ви-

рішити будь-яку проблему. 
Якщо ви задоволені жит-
тям і не хочете його міня-
ти, можна розслабитися 
та просто отримати задо-
волення.

РИБИ (20.02-20.03)
Вам доведеться вико-

нувати дані раніше обіцян-
ки, благо, час для цього 
з’явиться. Втім, ваші зусил-
ля не пропадуть даром. 

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 «Формула 
здоров’я» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Соло» 
13.10 Танцює 
«Надзбручанка» 
14.00 Х/ф «Чорний яструб» 
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 «Коханка» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний 
список» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Паралельний свiт 
14.15 Провокатор 
15.25, 16.20 Клан. Реалiтi-
шоу 
17.50, 22.55 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.55 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
23.50 Т/с «Ганнiбал» 

СТБ
06.00, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.35, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.30, 18.30 «За живе!» 
09.40 «Вагiтна у 16» 
10.40 «Доньки-матерi» 
11.45, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.40 «МастерШеф - 4» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-2 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла» 
00.25 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
09.55 Т/с «Друзi» 
12.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.35, 19.00 Т/с «Вiсiмдесятi» 
18.20 Абзац! 
20.20 Т/с «СашаТаня» (2) 
22.00 Герої та коханцi 
01.10 Х/ф «Район № 9» (2) 

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 Т/с «Дев’ять життiв 
Нестора Махна» 
12.05 Х/ф «Атлантичний 
рубiж» 
14.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.00 «Вiдеобiмба» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.00 Х/ф «Кiкбоксер» 
22.00 Х/ф «Кiкбоксер-2» (2) 
00.00 Х/ф «Помпеї: 
Апокалiпсис» (2) 
02.00 Х/ф 
«Чорна Рада» (1) 
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Лікар застерігає Державтоінспекція інформує

Футбол

Звертаємося також до організаторів поїздок 
з дітьми:

– керівникам, організаторам поїздок не мен-
ше ніж за три доби необхідно інформувати ДАІ 
про дату, маршрут поїздки, загальну кількість 
дітей, що виїжджають, наявність наказу про 
осіб, відповідальних за життя й здоров’я ді-
тей під час руху. Для одержання спеціального 
дозволу потрібно надати ДАІ інформацію про 
транспорт, що замовлений для перевезень, 
для обов’язкової перевірки його технічного 
стану й придатності для здійснення переве-
зень дітей і додаткового інструктажу водія;

– заборонений виїзд груп дітей автотран-
спортом без узгодження з Державтоінспекці-
єю, а також рух автобусів у темний час доби.

При проведенні організаційних заходів 
щодо підготовки екскурсій необхідно дотри-
муватися наступних вимог:

– перевезення організованих груп дітей 
здійснюється пасажироперевізником за наяв-
ності в нього відповідного дозволу (ліцензії);

– забороняється винаймати водіїв приват-
них автобусів і мікроавтобусів, у яких немає 
дозволу на перевезення пасажирів або даний 
дозвіл є простроченим;

– організовані групи дітей повинні перево-
зитися досвідченими водіями, які мають стаж 
керування транспортним засобом більше 
трьох років;

– максимальна кількість дітей для переве-
зення автобусом не повинна перевищувати 
кількості сидячих місць у ньому згідно з пас-
портом заводу-виробника;

– до початку перевезення організованих 
груп дітей замовникові й пасажироперевізни-
ку необхідно:

а) визначити маршрут перевезення органі-
зованих груп дітей, як правило, такий, яким 
уже здійснюються регулярні автобусні пере-
везення;

б) установити зупинки автобуса:
– технічні – одна на перші 50 кілометрів і не 

менше однієї – на кожні наступні 100 кіломе-
трів маршруту;

– для відпочинку на 5 хвилин щогодини 
руху й на 30 хвилин – через кожні 5 годин руху 
(дозволяється об’єднання 30-хвилинного від-
починку з перервою на обід), для прийому їжі 
– через 3-5 годин руху;

в) скласти розклад руху.
Схема маршруту й розклад руху склада-

ються в трьох примірниках. Один видається 
водієві, інші два зберігаються у замовника й 
пасажироперевізника.

Для інформування про перевезення органі-

зованої групи дітей на автобусі розміщується 
інформаційна табличка «Діти».

У разі зупинки на дорозі на автобусі включа-
ються засоби аварійної сигналізації. У випад-
ку настання несприятливих метеорологічних 
і дорожніх умов, поломки автобуса, загрози 
безпеки руху, а також погіршення здоров’я во-
дія необхідно припинити рух і сповістити про 
це пасажироперевізника, який повинен ужити 
заходів для доставки дітей до кінцевого пунк-
ту маршруту, заміни автобуса, водія.

Транспортний засіб за добу до початку пе-
ревезення повинен пройти в ДАІ обстеження 
на предмет технічного стану транспортного 
засобу з обов’язковою видачею акту одиноч-
ного огляду.

До поїздки допускаються діти, які значаться 
в списках і не мають протипоказань для дале-
ких переїздів за станом здоров’я.

Необхідно призначити на кожну групу з де-
сяти дітей керівника, відповідального за їхній 
супровід під час поїздки, а на групу із тридця-
ти дітей – медичного працівника й провести 
інструктаж з правил поведінки й техніки без-
пеки.

Керівник групи зобов’язаний: провести бе-
сіду з дітьми, ознайомити їх із правилами 
поведінки й техніки безпеки під час поїздки; 
забезпечувати дотримання дітьми належного 
порядку під час руху (діти повинні сидіти на 
призначених для цього місцях); здійснювати 
посадку (висадку) дітей після зупинки авто-
буса тільки на посадочному майданчику, а 
у випадку його відсутності – на тротуарі або 
узбіччі; ходити з організованою групою дітей 
тільки по тротуарах і пішохідних переходах, а 
у випадку їх відсутності – по краю проїжджої 
частини назустріч руху транспортних засо-
бів і тільки у світлий час доби; після надання 
транспортної послуги підписати формуляр 
(дорожній лист), замовлення на перевезення, 
указавши відстань, час початку й закінчення 
роботи, а у випадку зміни розкладу руху – 
його причину.

 Процедура досить складна, але необхідна 
для забезпечення безпеки дітей. У питаннях 
безпеки перевезень організованих груп дітей 
немає неважливого, і всім: водіям, керівни-
кам, пасажироперевізникам і батькам необ-
хідно бути дисциплінованими, відповідально 
ставитися до забезпечення безпеки дітей під 
час проведення таких заходів.

Ігор ПАСТУХ,
 інспектор ОДР ВДАІ 

Чортківського району

Одразу три зустрічі закінчилися з рахун-
ком, коли у воротах однієї з команд побувало 
десять і більше м’ячів суперника, а в четвер-
тому забракло до цієї відмітки лише одного 
влучного пострілу, натомість свої ворота пе-
реможці залишили сухими. Що доволі дивно, 
два матчі відбулися у першій групі, де зібра-
лися найсильніші команди. Отож, до вашої 
уваги результати шостого туру районної пер-
шості з футболу.

Перша група

Бичківці – Нагірянка – 4:2; «Калічівка» Чорт-
ків – Шманьківці – 10:0; Ягільниця – Базар – 
4:2; Гадинківці – Улашківці – 4:0; Гор. Вигнанка 
– Поділля – 13:0; Звиняч – Косів – 1:1.

Друга група

Зона «А». Палашівка – «Фортуна» Свидова 
– 1:2; Джурин – Білобожниця – 6:0; Ридодуби 
– Ромашівка – 9:0; Скородинці – «Максимум» 

Чортків – 0:3.

Зона «Б». Товстеньке-1 – М.Чорнокінці – 
5:2; Давидківці – Угринь – 5:1; Пробіжна – За-
лісся – 10:0; Заводське – Товстеньке-2 – 5:0; 
В.Чорнокінці – вихідний.

*    *    *

В обласній першості чортківчани здобува-
ють уже третю перемогу поспіль – цього разу 
в рамках шостого туру  поточного розіграшу 
на виїзді над ФК «Зборів» з рахунком 0:3. Цей 
успіх дозволив нашим хлопцям одноосібно 
закріпитися на третьому місці турнірної та-
блиці з 13-ма очками. Попереду нас – новачок 
змагань «КАМ» з Бурдяківців Борщівського 
району (15 очок) і теребовлянська «Нина» – 18 
очок. Інші матчі завершилися наступним чи-
ном:  ФК «Нива» – «Дністер» Заліщики – 3:1; 
ФК «Збруч» Підволочиськ – ФК «Бережани» 
– 1:2  «Поділля-Агрон» В.Гаї – ДСО Тернопіль 
– 3:1; ДЮСШ Тернопіль – ФК «Борщів» – 10:1, 
ФК «КАМ» Бурдяківці – ФК «Буревісник» Кре-
менець – 2:1. 

Щодо безпеки перевезень 
організованих груп дітей

У літній період значно збільшується інтенсивність перевезень автобусами 
організованих груп дітей. З метою профілактики дитячого дорожньо-

транспортного травматизму, забезпечення безпеки перевезень організованих груп 
дітей Державтоінспекція Чорткова нагадує про необхідність дотримання вимог, які 
висуваються до замовників і пасажироперевізників щодо вищезазначених перевезень.

Тур розгромів

Баскетбол

Збудник хвороби – вірус знаходиться в моз-
ковій тканині та слині хворих тварин, зара-
ження відбувається при покусах, ослиненнях 
та при прямому контакті з хворою твариною. 
Також можливе зараження через речі, змочені 
слиною хворої тварини, якщо вона попадає на 
шкіру, де є подряпини, чи на слизові оболонки. 
Відомі випадки, коли людина захворіла внаслі-
док того, що тримала ланцюг в руках, на якому 
залишилась слина хворої на сказ собаки.

Клінічні ознаки
Поведінка тварини змінюється. Вона тур-

бується, поїдає неїстівні предмети, ховається 
в темні місця. Можлива блювота, слинотеча. 
Потім з’являється агресивність. Тварина наки-
дається на різні предмети, кусає тварин, може 
напасти на господаря. З’являється косоокість, 
параліч глотки і нижньої щелепи, гавкіт стає 
хрипким. Тварина не в змозі пити воду, можуть 
спостерігатися судоми. Потім наступає стадія 
паралічів. Смерть настає на 6-8 добу після по-
яви перших ознак захворювання. Рідше буває 
тиха форма сказу, для якої характерні пара-
лічі глотки і нижньої щелепи, слинотеча, сла-
бість кінцівок. Агресивність відсутня.

Що треба робити, щоб не заразитися 
сказом?

Якщо людину покусала тварина або слина 
хворої тварини потрапила на шкіру чи слизо-
ві оболонки, слід негайно промити рану про-
точною водою з простим милом та терміново 
звернутися до лікаря.

Коли тварина, що покусала людину, має 
господаря, то найкраще її ізолювати і тримати 
на прив’язі для того, щоб спеціалісти район-
ної державної лікарні ветеринарної медицини 
могли спостерігати за станом її здоров’я на 
протязі 10 діб з моменту укусу. Якщо тварина 
залишається здоровою та живою, лікування 
людям не призначається або в подальшому 
відміняється.

Не можна в гніві убивати тварину чи виганя-
ти або завозити в іншу місцевість після того, 
як вона нанесла укуси. Якщо тварина після 

нанесення нею покусу загинула, потрібно не-
гайно про це повідомити лікаря ветмедицини, 
який здійснював нагляд. Труп тварини, яка 
загинула, ні в якому разі не можна викидати, 
по можливості обмежити його пересування і 
контакт тварин та людей з ним.

Мисливці на полюванні повинні діяти дуже 
обережно, шкіру забитих тварин потрібно зди-
рати в захисних рукавицях.

Однак, якщо тварина, яка покусала люди-
ну, невідома, хижа чи загинула, необхідно 
звернутися до лікарів за призначенням анти-
рабічних щеплень. На період щеплень слід 
додержуватися режиму та вимог, що пропону-
ють медики (не вживати спиртні напої, пере-
охолоджуватися та інше). Бажано звернутися 
в день покусу чи ослинення до травмопункту 
медичного закладу.

Для захисту від сказу необхідно правильно 
утримувати домашніх тварин. Щорічно про-
водити їм щеплення проти сказу, виводити на 
вулицю в намордниках. Забороняється вигу-
лювати собак на територіях лікувально-про-
філактичних закладів, шкіл, дитячих навчаль-
них закладів, закладів інтернатного типу, в 
парках та скверах, приводити їх з собою на 
ринки, в магазини.

Щорічно спеціалістами районної держав-
ної лікарні ветмедицини проводиться плано-
ва вакцинація собак населення району. Тому 
просимо із розумінням поставитися до даного 
міроприємства та сприяти у проведенні вак-
цинації тварин проти сказу, запобігаючи цим 
розповсюдженню та профілактиці цієї небез-
печної хвороби в районі.

Пам’ятайте: якщо дотримуватись наданих 
порад, то можна запобігти покусам тварина-
ми, а тим самим попередити захворювання, 
що передаються ними.

Ігор КОРЧИНСЬКИЙ, 
начальник Чортківської

державної лікарні ветмедицини

У Чортківській районній комунальній дитя-
чо-юнацькій спортивній школі відбувся турнір 
з баскетболу серед юнаків 2000 р. н. і молод-
ших, присвячений пам’яті загиблих воїнів АТО. 
В змаганнях взяли участь команди ДЮСШ 
Чорткова, Збаража і Ланівців. Через відсут-
ність коштів команда Гусятинської ДЮСШ не 
змогла приїхати на  турнір.

За підсумками змагань команда ДЮСШ м. 
Чортків зайняла 1-е місце, ДЮСШ м. Збараж – 
2-е місце, ДЮСШ м. Ланівці – 3-е місце 

Відділом молоді і спорту райдержадміні-
страції переможцю та призерам було вручено 
золоті, срібні і бронзові медалі, а також гра-
моти. Наші хлопці до того ж були відзначені 
дипломом як краща команда турніру.

Команди баскетболістів дякують суд-
дям І.В.Панчуку і В.П.Панчуку за хороше 
суддівство, директору Чортківської ДЮСШ 
В.Г.Градовому – за організацію турніру, від-
ділу молоді і спорту РДА та Чортківській гро-
мадській організації «Самопоміч» за спонсор-
ство змагань.

Склад команди-переможця: Едуард Піжук, 

Ростислав Чебан, Роман Пшибила, Микола 
Бурдинський, Віталій Слободян, Вадим Мов-
чанюк, Володимир Малиновський, Вадим 
Самсонович, Борис Шептицький, Михайло 
Довжик, тренер-викладач – В.Я.Зубчик.

*    *    *
Завершились змагання обласної дитячо-

юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 
1999 р. н. і молодших у 2014-2015 навчаль-
ному році. Турнір проходив у двох групах за 
круговою системою, переможці яких зустріча-
лися в фінальних іграх у м. Тернопіль. За під-
сумками групових ігор у фінал вийшли коман-
ди баскетболістів Чортківської, Збаразької, 
Зборівської та Гусятинської ДЮСШ.

Після фінальних матчів переможцями стали 
юні баскетболісти Зборівської ДЮСШ. Чортків-
ські юнаки вибороли 2-е місце, ДЮСШ м. Гуся-
тин – здобули бронзові нагороди і ДЮСШ м. 
Збараж – 4-е місце. Команда Чортківської РК 
ДЮСШ вже другий рік поспіль стала срібним 
призером турніру. Готував чортківських баскет-
болістів до змагань тренер В.Я.Зубчик.

Як уберегтися від сказу
Сказ – гостре інфекційне захворювання, яке передається людям від хворих тварин 

шляхом покусів, пошкрябин чи ослинення. Хворіють на сказ всі теплокровні тварини. 
Найбільшу небезпеку становлять лисиці, коти, собаки, вовки, які хворіють як в 
буйній, так і паралітичній формі, а також в розповсюдженні вірусу сказу беруть 
участь кровососні та гризуни. Віруси летючих мишей теж можуть викликати

 в людини смертельне захворювання.

Золото і срібло поклали 
до кошика
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земельні ділянки

ПРОДАЮТЬСЯ

інше

дачі

Інформує соцстрах

будинокквартири

Вважати недійсним

Оголошення, повідомлення

земельна ділянка 10 сотих у районі Синя-
кового по вул. Затишній. 

Тел. 096-443-30-66.

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

Тел.: 063-072-70-96, 096-205-85-05.

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

земельна ділянка по вул. 16 липня (за 
«Околицею») – 10 сотих. Вулиця обжита, по-
руч 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.

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

Тел. 096-258-88-00. 

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

Тел. 097-646-37-31. 

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

Тел. 096-258-88-00 

1-кімнатна квартира на 4-му поверсі 
після капремонту по вул. Незалежності. Тер-
міново. Ціна договірна. 

Тел.: 098-857-98-24, 098-857-98-25. 

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

Тел. 066-080-20-08. 

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. 

акуратна бригада виконує зовнішню 
штукатурку (мита крихта, власна риштовка, 
доставка крихти), якість роботи гарантуємо.

Тел. 067-258-82-77.

СУПЕРМАРКЕТ «НАШ КРАЙ» 
(м. Чортків, вул. Коновальця, 6)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
працівників на посади: 

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, 
КУХАР, ПЕКАР

Офіційне працевлаштування, 
соцпакет

Звертатись за тел.: 095-612-25-37, 
098-785-21-70

Кондитерська компанія ТОВ 
«ДЕЙ-СОН ЛПК», ТМ «БОМ-БІК» 

проводить набір на визначені 
посади: торговий представник та 

водій з власним легковим авто. Д/р 
не обов’язковий. Нам потрібні ті, 

хто бажає працювати, заробляти, 
розвиватись. 

Тел. 099-060-13-51, 
067-340-19-91.

Чортківська районна державна адміні-
страція оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: начальника відділу у спра-
вах молоді та спорту райдержадміністра-
ції; головного спеціаліста відділу взаємодії 
з правоохоронними органами, оборонної, 
мобілізаційної та режимно-секретної робо-
ти апарату райдержадміністрації; головно-
го спеціаліста  відділу  з питань цивільного 
захисту населення  райдержадміністрації.

Умови конкурсу:
2. Встановити умови конкурсу на заміщен-

ня вакантних посад:
1)  начальника відділу у справах молоді та 

спорту  райдержадміністрації:
громадянство України, володіння держав-

ною мовою, освіта вища відповідного профе-
сійного спрямування, стаж роботи за фахом 
у державній службі на керівних посадах не 
менше 3 років або стаж роботи за фахом в 
інших сферах на керівних посадах не мен-
ше 5 років, володіння навиками роботи на 
комп’ютері;

2) головного спеціаліста відділу взаємодії 
з правоохоронними органами, оборонної, 
мобілізаційної та режимно-секретної роботи 
апарату райдержадміністрації: 

громадянство України, володіння дер-
жавною мовою, освіта вища відповідного 
професійного спрямування, стаж роботи за 
фахом у державній службі не менше 2 років, 
або стаж роботи за фахом в інших сферах не 
менше 3 років.

3) головного спеціаліста відділу з питань 
цивільного захисту населення  райдержад-
міністрації:

громадянство України, володіння дер-
жавною мовою, освіта вища відповідного 
професійного спрямування, стаж роботи за 
фахом у державній службі не менше 2 років 
або стаж роботи за фахом в інших сферах не 
менше 3 років.

Документи для участі в конкурсі прийма-
ються протягом 30 календарних днів із дня 
опублікування оголошення за адресою: м. 
Чортків, вул. Шевченка, 23, каб. № 5.

Управління соціального захисту населен-
ня Чортківської районної державної адміні-
страції 5 червня 2015 року оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади державного 
службовця:

– провідного спеціаліста відділу обслугову-
вання пільгових категорій населення, на час 
перебування основного працівника у соціаль-
ній відпустці (ст. 17, 18 Закону України «Про 
відпустки»).

Встановити умови конкурсу :
– громадянство України ;
– знання державної мови;
– освіта вища відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем спеціаліста; магістра;

– знання комп’ютерної техніки;
– стаж роботи за фахом на державній служ-

бі на посаді спеціаліста І або II категорії не 
менше 1 року або стаж роботи за фахом в ін-
ших сферах не менше 2 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 
подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі, в якій зазна-
чається про ознайомлення заявника із вста-
новленими законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на державну службу та про-

ходження державної служби;
– заповнену особову картку (форма П2-ДС) 

з відповідними додатками;
– дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
– копії документів про освіту, підвищення 

кваліфікації, присвоєння вченого звання, при-
судження наукового ступеня;

– декларацію про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру за ми-
нулий рік за формою, передбаченою Законом 
України “Про засади запобігання і протидії ко-
рупції;

– копію документа, який посвідчує особу;
– копію військового квитка (для 

військовозобов’язаних);
– письмову згоду на обробку персональних 

даних.
Документи для участі у конкурсі прийма-

ються протягом 30 календарних днів з дня 
оголошення про проведення конкурсу за 
адресою: 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 
34, II поверх, каб. 5.

Додаткові відомості про умови конкурсу, з 
питань основних функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці можна отримати 
за телефоном 2-12-82.

дача  в міській зоні, з правом приписки в ра-
йоні Синякового. Є будинок 56 кв. м, електрика, 
сад.

Тел.: 096-393-70-18, 
050-233-86-08.

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.

Оголошується конкурс на заміщення 
вакантної посади головного бухгалтера 

Залісянської сільської ради.
Умови конкурсу: громадянство України, воло-

діння державною мовою, освіта вища економіч-
на, стаж роботи бухгалтером не менше 1 року.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі 
документи: заяву про участь в конкурсі; особову 
картку з обліку кадрів (форма П-2ДС) та автобі-
ографію, 2 фотокартки розміром 4 x 6 см; копії 
диплома про освіту, 1-ї та 2-ї сторінок паспорта, 
трудової книжки; декларацію про фінансовий 
стан за 2014 рік.

Термін прийняття документів – протягом 30 
календарних днів з дня опублікування оголо-
шення.

За довідками звертатися в Залісянську 
сільську раду. Тел. 57-2-31.

Подяка
У лютому нинішнього року непроханим 

гостем біда увірвалася в мою сім`ю – я 
тяжко захворіла. Та поруч зі мною завжди 
були і є добрі люди, які співчувають, під-
тримують, допомагають... Тому висловлюю 
щиру і сердечну вдячність всій своїй роди-
ні, друзям, знайомим, сусідам, колегам по 
роботі, педагогам району, однокласникам, 
випускникам 2001 року і батькам.

У євангельських Блаженствах написа-
но: «Блаженні милосердні, бо вони поми-
лувані будуть». Тож нехай всемилостивий 
Господь винагородить вас усіх своєю Бла-
годаттю. 

Г. ЛУЧКА (ПАХОЛКІВ) 
с. Колиндяни

2-кімнатна квартира в м. Чорткові по вул. 
Богдана Лепкого, 9, у п’ятиповерховому будин-
ку. Загальна площа – 56,8 кв. м, житлова – 32,3 
кв. м, кухня – 6,9 кв. м. Два балкони, кладовка, 
індивідуальне опалення.

Тел.: 2-84-02, 097-478-15-52, 
063-435-17-48. 

3-кімнатна квартира в м. Чорткові на 
третьому поверсі 8-поверхового будинку з га-
ражем біля будинку (площа гаража – 21,3 кв. 
м). Новобудова. Документи готові для прода-
жу. Адреса: вул. Монастирська, 22 а. Загальна 
площа – 89,9 кв. м, житлова – 51,8 кв. м, кухня 
– 14,1 кв. м. Два балкони, три кладовки, підвал. 
У будинку є ліфт. Сонячна сторона.

Тел.: 2-84-02, 
097-478-15-52, 
063-435-17-48. 

2-кімнатна квартира у смт Заводське на 
4-му поверсі, площею 50 кв. м, в хорошому ста-
ні. Великий цегляний гараж, швейна машинка 
«Зінгер» (раритет). Килими, б/к

Тел.: 2-46-20, 096-386-87-96.

виписку із залікової відомості диплома ТЕ 
за № 19169155, серії А за № 420457, видану 
30 червня 2002 р. Тернопільським технічним 
університетом ім. Івана Пулюя, спеціальність 
«Біотехнічні та медичні апарати і системи», 
кваліфікація інженер-електронік, на ім`я: 
МАЦЬКІВ Олег Володимирович.

послугиОголошення

Чортківська районна виконавча дирекція 
Фонду соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності доводить до відо-
ма страхувальників та застрахованих осіб 
району, що з 1 січня ц. р. вступив в дію За-
кон України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування»,  відповідно 
до якого право на матеріальне забезпечен-
ня та соціальні послуги за страхуванням у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездат-
ності та вагітності і пологах мають застрахо-
вані громадяни України, іноземці, особи без 
громадянства та члени їх сімей, котрі про-
живають в Україні, якщо інше не передбаче-
но міжнародним договором України, згода 
на обов’язковість якого надана Верховною 
Радою.

У зв’язку з відміною законодавством Укра-
їни пільг і компенсації громадянам, відне-
сеним до IV категорії потерпілих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, допомога по 
тимчасовій непрацездатності виплачується 
застрахованим особам залежно від страхо-
вого стажу в таких розмірах:

1) 50 відсотків середньої заробітної плати 
(доходу) – застрахованим особам, які мають 
страховий стаж до трьох років;

2) 60 відсотків середньої заробітної плати 
(доходу) – застрахованим особам, які мають 
страховий стаж від трьох до п’яти років;

3) 70 відсотків середньої заробітної плати 
(доходу) – застрахованим особам, які мають 
страховий стаж від п’яти до восьми років;

4) 100 відсотків середньої заробітної пла-
ти (доходу) – застрахованим особам, які ма-
ють страховий стаж понад вісім років.

Допомога по вагітності та пологах на-
дається застрахованій особі у формі ма-
теріального забезпечення, яке компенсує 
втрату заробітної плати (доходу) за період 
відпустки у зв’язку з вагітністю та полога-

ми, виплачується за весь період відпустки у 
зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість 
якої становить 70 календарних днів до по-
логів і 56 (у разі ускладнених пологів або на-
родження двох чи більше дітей – 70) кален-
дарних днів після пологів.

За новим законодавством вищезгадане 
матеріальне забезпечення можна отримати 
за рахунок коштів Фонду впродовж одного 
року після страхового випадку, раніше гра-
ничних термінів не було.

У зв’язку з цим звертаємось до голів комі-
сій із соціального страхування та бухгалтер-
ських працівників, відповідальних за дані 
питання, звернути особливу увагу на зміни 
до законодавства з метою недопущення  
його порушень, що може привести до неці-
льового використання коштів Фонду. 

Принагідно рекомендуємо комісіям із со-
ціального страхування продовжувати про-
водити перевірки дотримання режиму ліку-
вання застрахованими особами, детально 
моніторити лікарняні листки на виплату до-
помоги по вагітності і пологах на предмет 
працевлаштування в пізній період вагітнос-
ті з максимальними розмірами заробітних 
плат з метою неправомірного заволодіння 
коштами Фонду.

Працівники  районної виконавчої дирекції з 
цих та інших питань готові постійно надавати 
посильну допомогу та більш детальну інфор-
мацію за адресою: м. Чортків, вул. С.Бандери, 
89 А або за телефонами: 3-16-49,  3-21-78.

Михайло ЛЮБИЙ, 
директор районної виконавчої дирекції 

Тернопільського обласного 
відділення Фонду соціального 

страхування

Реформування державного соціального 
страхування: зміни у законодавстві

макулатура (картон) – 1,20 грн./кг, 
плівку поліетиленову – 5-6 грн./кг, 
склотару різну – 0,20 грн., ПЕТ-пляшки 
та алюмінієві баночки.

Тел. 097-700-05-12.

куплю
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11 червня
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П`ЯТНИЦЯ
12 червня

У чудовий літній день щиро вітаємо 
свого духовного наставника 

отця Богдана ЄДИНАКА, 
пароха с. Ромашівка, який 6 червня 

святкуватиме своє 60-річчя.
З цієї світлої на-

годи адресуємо Вам, 
всечесний отче, най-
щиріші вітання і мо-
лимося, щоби Все-
вишній благословив 
кожен добрий поми-
сел, кожен крок на 
многії та благії літа.

Нехай Господь 
   дарує многая літ
Без прикрощів, 
        без заздрості, 
            без болю.
Хай сонечко любові цілий рік 
Освітлює щасливу Вашу долю.
Хай Матінка Пречиста ні на мить 
Із Вас Покрову Свого не знімає.
Нехай завжди у всьому Вам щастить,
Ніколи хай Ваш Ангел не дрімає.
У родині, на парафії, в душі
Щодня хай буде сонячна погода.
Нехай небесні блага і земні
Від Господа Вам будуть в нагороду
За Вашу працю, серце золоте,
За вболівання щирі, за науку,
За віддане служіння і за те,
Що в горі першим подасте нам руку.

З молитвою та християнською 
любов̀ ю – церковний 

комітет, братство та 
сестринство, хористи, 

парафіяни.

У цей чудовий літній день щиро 
вітаємо свого духовного наставника 

отця Богдана ЄДИНАКА, 
настоятеля церкви Введення у храм 

Пресвятої Богородиці с. Косів, який 6 червня 
святкуватиме свій 60-річний ювілей.

Низький Вам уклін, 
всечесний отче, за 
невтомну, сумлінну 
працю на Христо-
вій ниві. Бажаємо 
міцного здоров’я, 
Божих ласк і бла-
гословення, опіки 
Пресвятої Богоро-
диці для Вас і Вашої 
родини.

Нехай повага, 
християнська любов 
і духовне вдоскона-
лення Вашої пастви будуть Вам нагоро-
дою за невтомну працю у Божому вино-
граднику.

Щаслива мати, що такого сина 
                         народила 
І на життєвий шлях 
                благословила.
До нас прийшли Ви настоятелем 
                                          у храм, 
За це ми вдячні Господу
                                         і Вам.
Нехай Господь кріпить Вас, 
                      ми Його благаєм, 
Бо ж віра – найдорожче, що ми маєм. 
Ми вдячні Вам за працю й простоту, 
За Ваше серце, 
                   щирість й доброту.
Хай те зерно, що сієте у наші душі, 
Хлібним колоссям проростає,
Хай зірка з неба шлях Вам осяває.
Дай Вам, Боже, сили від світу
І служити нам многії літа.
Щоб Вас Бог в опіці мав
І всі біди відвертав. 
Хай Господь Вас благословляє,
Матір Божа від злого остерігає,
Ісус Христос сили посилає 
На многії, многії літа.

З молитвою, 
повагою, вдячністю та 

християнською любов’ю – 
церковний комітет, хористи 

і всі парафіяни.

Від щирого серця вітаємо з ювілеєм, 
який вона святкує сьогодні, 5 червня,

Олену Миколаївну ГРИГОРЧУК
зі с. Ягільниця.

Твій ювілей – 
   не тільки Твоє 
               свято, 
Радіють всі – 
і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле 
  ще років багато,
Здоров’я, щастя, 
радості без меж!
Нехай добром 
наповнюється хата, 

Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Щастя-доля огорта крилом. 
А весни будуть світлі, легкокрилі, 
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.

Від сім`ї Григорчуків 
та їх дітей.

4 червня свій 60-річний ювілей 
відсвяткувала гарна, мила жінка
Ольга Михайлівна ДЕРМАНСЬКА

зі с. Горішня Вигнанка.
На килимі життя, 
 немов пахуча 
                м’ята,
Розквітла Твоя 
   ювілейна дата
І сумніватись 
       тут не слід.
Нехай сьогодні 
   наші привітання
У серці Твоєму 
      залишать 

                                              добрий слід,
Отож, прийми найкращі побажання,
Здоров’я, щастя на багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Даруємо Тобі у цей святковий день.
Нехай Господь завжди в поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо Тобі здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.

З повагою і любов’ю – донька 
Наталя з сім’єю та син 

Ярослав з сім’єю, чоловік 
і вся велика родина.

8 червня святкуватиме свій 
35-річний ювілей любляча дружина, 

дорога донька 
і найкраща в світі матуся

Оксана Орестівна ГЕРЧАК
зі с. Давидківці.

Наша мила 
   і люба, 
 найкраща у світі,
Бажаємо щастя, 
   даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі 
  плекали тепло,
Щоб завжди 
здоров`я 
     у Тебе було.
Чистого неба, 

                                       радості в хаті,
Будь завжди весела, щира й багата.
Хай Бог милосердний 
               з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З найкращими 
побажаннями – мама 

Євгенія, чоловік Ігор, 
донечка Соломійка.

Найдорожчу, найріднішу і наймилішу 
донечку, сестричку, внучку, племінницю, 

похресницю 
і просто чарівну дівчинку 

із с. Товстеньке 
Оксанку ІВАСИШИН 

із 15-річчям вітає вся велика родина.
Від щирого серця 
  ми Тебе вітаєм,
Здоров`я міцного 
  і щастя бажаєм.
Нехай Господь 
   Тебе боронить
Від невзаємності і зла,
Нехай дитяча 
  безтурботність
Не сходить 
     із Твого чола.

Нехай ніколи не міліє
Душі бездонне джерело,
Хай в ньому родяться надії
І множиться тепло.
Хай певні будуть Твої кроки
І небо завжди голубе.

Тобі сьогодні 15 років – 
Тож з Днем народження Тебе!

З любов̀ ю – найдорожчі
 у світі люди.

Щиро вітаємо дорогу донечку, 
люблячу внучечку, сестричку, 

племінницю
Вікторію Несторівну СЛОБОДЯН,

яка 10 червня святкуватиме 
своє 10-ліття.

Лагідна, рідненька, 
  добра і проста,
Наша дорогенька, 
   наша золота! 
Дозволь у день   
такий святковий 
Побажати щастя, 
здоров’я і радості  
             у житті.
Щоб життя було,   
                  як казка,
Щоб була у серці ласка,
Щоб в цій казці були зорі.
Води тихі і прозорі,
Щоб завжди цвіли там квіти,
Щоб завжди було там літо.
Хай щастить Тобі в дорозі 
І на рідному порозі.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Добро щоб всміхалось 
                при кожній хвилині,
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і Ласка – від Господа Бога,
А Мати Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З повагою та любов’ю – мама 
Уляна, тато Нестор, братчик 

Несторчик, бабусі Марія та Наталя, 
дідусь Володимир, 

прабабусі Ярослава та 
Ореста, тьотя Леся 

з сім’єю, хресні та вся 
велика родина.

5 червня поєднали свої долі
Микола Павлович 

та Ганна Іванівна КРАЙЧІ.

Минуло 60 років з того часу,
Як у вашому житті цвіла весна,
І скільки прожито і пережито разом,
І скроні побілила сивина...
А в двері стукає ласкава осінь –
Багата, щедра, справді золота!
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші, в парі прожиті літа,
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте,
Ну а сьогодні шлем вам привітання

На діамантове весілля 
                      батьківське.

З повагою – діти, внуки і 
правнуки Аміна та Софійка.

Завтра Господь поблагословить 
Своїм перстом повнозерний ювілей для 

нашого дорогого й шанованого чоловіка, 
дбайливого господаря, турботливого 

тата і люблячого дідуся 
отця Богдана ЄДИНАКА.

Від щирого серця 
Вас нині вітаєм,
Усіх благ земних 
і небесних бажаєм:
Бажаємо палко 
  здоров`я міцного,
Ласки й опіки 
 від Господа Бога.
Трудитеся, мов ангел, 
на Господній ниві,
Хай Ісус Вам дасть 
  наснаги й сили,
В чуйнім Вашім 
          серці 
           хай не буде болю,
Хай Матір Божа огортає любов`ю.
Зичимо багатства 
                         від землі святої,
Успіхів, достатку, радості, спокою,
Неба голубого, хліба запашного,
Нехай мир і щастя 
                           не минають дому.
Хай з Неба Всевишній 
                      Вас благословляє,
Сто щасливих років 
                     з Небес посилає,
Ісус Христос любов`ю 
                    огортає,
А Матір Божа з молитвами
Завжди на поміч поспішає.

З повагою і любов̀ ю – 
дружина Галина, донька 

Світлана, зять о. Андрій, син 
Віталій, внучка Соломійка, 

внук Арсенчик.

має бути почутий!

Вартість передплати районки
на друге півріччя не зросла і становить: 

для населення  (індекс – 61366)
на 3 місяці – 23 грн. 64 коп.
на 6 місяців – 47 грн. 28 коп.
для підприємств, установ та організацій 
 (індекс – 61367)
на 3 місяці – 26 грн. 49 коп.
на 6 місяців – 52 грн. 98 коп.
(У вартості не враховані послуги за оформлення квитанції).

Усе подорожчало, 
крім «Голосу народу»!


