
№ 22 (8519), 12 червня 2015 року

Виходить з 1939 року

Вітання

Передплата-2015

Сільські спортивні ігри

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.

Рівно два тижні залишається у вас, шановні чита-
чі, щоб передплатити районку на друге півріччя ц. р. 
Розуміємо, що час сьогодні такий, коли кожен із вас 
зважує, на що сьогодні потратити зароблену копій-
ку. Тому передплатну вартість на друге півріччя не 
підносили, попри те, що порівняно з минулим роком 
ціни на папір зросли більш як удвічі.

Звертаємо вашу увагу, що відтепер нашу газету, 
окрім відділень зв’язку і листонош, можна перед-
платити і безпосередньо в редакції, звернувшись у 
бухгалтерію за адресою: м. Чортків, вул. Зелена, 3 
(тел. 2-16-06).

Отож, щоб отримувати «Голос народу» на свою 
поштову скриньку з липня місяця ц. р. – здійсніть пе-
редплату до 25 червня ц. р. 

У неділю – День працівників 
легкої промисловості

Шановні друзі! 
Щиро вітаємо вас із професійним святом.
Завдяки вашій роботі все населення країни має мож-

ливість придбати продукцію українського виробництва. 
Сьогодні підприємства легкої промисловості випускають 
широкий спектр високоякісних товарів, які за дизайном не 
поступаються закордонним, а іноді й перевершують їх.

Переконані, що підвищуючи технічний рівень вироб-
ництва, випускаючи конкурентоспроможну продукцію, ви 
будете вносити ще більший вклад у розвиток економіки 
України та її інтеграцію у світовий ринок.

Ваша галузь одна з найбільш близьких до споживача і 
саме тому бажаємо вам нових ідей та дизайнерських зна-
хідок, аби ви завжди мали можливість радувати нас якіс-
ними і доступними товарами.

Прийміть найвідвертіші слова вдячності за вашу само-
віддану працю, побажання міцного здоров’я, щастя та до-
бробуту вам і вашим родинам.

Після річної перерви право називатися найсильнішою сільською спортивною командою району повертають 
собі спортсмени-аматори с. Біла, де минулої неділі, 7 червня, відбулися чергові XXV сільські спортивні ігри 

Чортківщини. У дев̀ яти спортивних дисциплінах, з яких проводилися змагання, у чотирьох із них домінували саме 
їхні представники. Приміром, у змаганнях спортивних сімей не перший рік перемагає сім`я Свиридів (на знімку – 

момент фінішу в естафеті) – переможець обласних ігор і учасник всеукраїнських. Друге місце виборола сім`я Коцюків 
з Бичківців. Третє – сім`я Півців з Нагірянки. Та про все за порядком…

(Продовження на 7-й стор.)

Звання чемпіонів виборюють 
господарі

має бути почутий!

Усе подорожчало, крім «Голосу народу»!

Голова  
райдержадміністрації

М.СТАШКІВ

Заступник голови 
районної ради                                                        

Л.ХРУСТАВКА                                                              

До численних творчих на-
город фотокореспондента 
районки, члена Національ-
них спілок журналістів і фо-
тохудожників, художника 
EFIAP Ореста ЛИЖЕЧКИ до-
далася й фахова – Почесний 
Знак НСЖУ. Дану відзнаку 
наш колега отримав напе-
редодні свого професійного 
свята – Дня журналіста під 
час урочистого зібрання у 
Тернополі з рук голови ТОО 
НСЖУ Миколи Ротмана. Ві-
таємо його з високою наго-
родою і бажаємо, щоб вона 
стала для нього ще більшим 
стимулом для праці на ниві 
української журналістики.

Вітаємо!

Вартість передплати: 

(У вартості не враховані послуги за оформлення квитанції)



12 червня. Тривалість дня – 16.23. Схід – 4.46. Захід – 21.09. Іменини святкує Ісаак

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2550 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.
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На часі2
РеаліїАнтикорупційність

Про адміністративно-територіальну реформу в Україні поча-
ли говорити вже давно, а перші реальні кроки у напрямку ре-
формування влади на місцях були зроблені ще 10 років тому. 
Тоді місцем старту реформи було обрано Київську область – до 
кінця 2005-го з 25 районів області мало залишитись 16, плану-
валось ліквідувати райдержадміністрації, а керувати селами 
мали не голови сільрад, а старости. Втім, реалізувати навіть 
пілотний варіант тоді не вдалось: місцеві громади збунтува-
лись – і реформа, якою займався тодішній віце-прем’єр з питань 
адміністративно-територіальної реформи Роман Безсмертний, 
провалилась, а сам чиновник подав у відставку. Минуло десять 
років, а ситуація з адміністративно-територіальною реформою 
залишається складною. Громада часто не розуміє, навіщо ця 
реформа взагалі потрібна, а чиновництво середньої ланки на-
магається погріти на ній руки. На місцях сьогодні йдеться не про 
добровільне об’єднання громадян, а про примусове. Причому 
ініціаторами змін виступають діючі чиновники районної і міської 
ланки, які вбачають у можливій реформі можливість ще більше 
посилити свою владу і отримати ще більші повноваження. Фак-
тично йдеться про створення «удільних князівств», де місцевий 
царьок буде царювати так, як йому заманеться. Проводити адмі-
ністративно-територіальну реформу в Україні справді необхід-
но, адже чим більше проблем громада вирішуватиме на місцях, 
тим швидше покращиться рівень життя. Бо те, що в якомусь селі 
є питанням життя і смерті, через Київ можна вирішувати міся-
цями. Та об’єднання громад, як відзначив прем’єр Яценюк, має 
бути саме добровільним. Люди мають довіряти чиновникам на 
місцях, розуміти, що вони матимуть реальні важелі впливу на 
ситуацію. Натомість сьогодні про принцип добровільності на-
магаються не згадувати: місцеві чиновники вже поділили країну 
на ласі шматки і самовільне приєднують громади до райцентрів 
і міст, нівелюючи тим самим саму ідею реформи. Втім, вся ця 
історія абсолютно не означає, що об’єднуватися не потрібно в 
принципі. Швидше навпаки, в разі правильного вибору з боку 
громади, з’являються всі можливості поліпшити свій фінансовий 
добробут. Варто відзначити, що бюджетна децентралізація, яка 
проводиться урядом, дозволила направляти в місцеві бюджети 
нові податки. Також з наступного року перші об’єднання громад 
можуть розраховувати на серйозну державну субвенцію для 

розвитку інфраструктури. Що важливо, кошти будуть надходити 
безпосередньо громадам, минаючи обласний та районний бю-
джети.

Все залежить від самих людей. Припустимо, кооперація двох 
сусідніх сіл може дозволити здійснити проекти, які поодинці 
були б неможливі. Враховуючи різні нюанси в кожному районі 
(зокрема, ті ж дороги, спеціалізацію сільгоспкультур тощо), кож-
ному селі, тільки самі люди можуть прийняти вигідне для них 
рішення.

При цьому потрібно розуміти: вестися на різні «заманухи» 
бюрократів – це підставляти себе і оточуючих. Тим більше, вже 
існує чимало прикладів, коли на зборах місцеві громади (напри-
клад, у Київській області), незважаючи на різноманітні обіцян-
ки-цяцянки, відмовлялися йти «під крило» райцентрів. Адже там 
обов’язково стали б «економити» на сателітах: закривати школи, 
підпорядковувати собі землі, по-своєму «розподіляти» соціалку.

Шановні селяни! Якщо до вас приїздять чиновники і почина-
ють лякати всякими бідами у разі неприєднання вашої громади 
до райцентру, тицяйте їх у Закон про добровільне об’єднання 
громад. Там взагалі немає ні слова про райадміністрації як 
суб’єкти об’єднання. І дочекайтеся зборів голів місцевих гро-
мад, на яких Прем’єр-міністр разом із Президентом дадуть 
роз’яснення по його виконанню. Арсеній Яценюк анонсував це 
зібрання, виступаючи у Верховній Раді.

У Польщі адміністративно-територіальну реформу впрова-
джували поетапно протягом восьми років. Спершу відновили 
самоврядування на рівні сільської та міської ради. А вже згодом, 
за 8 років, перекроїли районні структури. Причому весь цей час 
чиновники пояснювали звичайним громадянам, як саме має ви-
глядати робота місцевих влад, які у неї повноваження, хто і як 
тепер вирішуватиме проблемні питання. І навіть за таких умов 
поляки перекривали дороги і влаштовували мітинги під органа-
ми влади. Однак Польщі вдалось успішно провести реформу. 
В Україні ж без прозорості формування нових органів влади ця 
реформа може знову захлинутись, не встигнувши народитись. 
Особливо, якщо головною її цінністю стане не добробут звичай-
ної людини, а боротьба за повноваження і ласий шмат землі.

                                                                 
   Тетяна РАЛЬКО

Подвійне дно реформи місцевої влади
Голова Кабміну повідомив, що вже цього тижня разом з Президентом зустрінуться з представниками органів 
місцевого самоврядування, щоб обговорити питання порядку реалізації Закону про добровільне об’єднання 
місцевих громад. Під час години запитань до уряду у парламенті Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк відзначив: 

«Закон називається про добровільне об’єднання. Не про примусове, не з-під палки, а виключно про добровільне 
об’єднання громад. Саме тому разом із Президентом України ми прийняли рішення на наступному тижні 

провести відповідне зібрання представників місцевих громад і територій, щоби чітко роз’яснити, як має 
відбуватися це добровільне об’єднання громадян», – сказав Яценюк.

Якщо міцно вкоренілу корупційну систему аж 
ніяк не хочуть винищувати владні структури, то 
в боротьбу проти хабарництва, корупційності, 
незаконної діяльності чиновників будь-якої гілки 

влади та й загалом «любителів наживи» вступають 
активісти справедливості. 

Слід сказати, з метою без-
заперечної люстрації та без-
умовного знищення корупції 
в нашій державі ще в лютому 
2014 року зафундаментував 
свою діяльність Антикоруп-
ційний Комітет Майдану. 
Його осередки створюються, 
множаться, міцніючи стійкіс-
тю й непохитністю в боротьбі 
за справедливість і закон-
ність, у всіх населених (вели-
ких і малих) пунктах України. 
Зокрема – і в Тернопільській 
області. Активно долучають-
ся до антикорупційної діяль-
ності активісти й нашого району.

Так, минулого тижня відбулося зібрання членства ГО Ан-
тикорупційного Комітету Майдану Чортківського району під 
головуванням першого заступника голови Тернопільсько-
го відокремленого підрозділу ГО Антикорупційний Комітет 
Майдану Романа Марценишина (на знімку). 

Слід зауважити, за невеликий відлік часу своєї діяль-
ності представники вказаної організації вже викрили ряд 
корупційних схем на теренах нашого краю: чотири реаль-
них фактажі незаконної вирубки лісу; підтасування фальш-
фактів працівниками правоохоронних органів області щодо 
звинувачень у незаконному видобуванні червоного побу-
тового каменю на території недіючого кар’єру, що на Терно-
пільщині; брали участь у розслідуванні неправомірних дій 
представниками колишньої влади району щодо підтримки 
Антимайдану; а також проводиться постійна робота щодо 
реального виконання Закону України «Про очищення вла-
ди». 

На зібранні обговорювалася ціла низка важливих питань 
щодо подальшої діяльності ГО Антикорупційний Комітет 
Майдану. 

Справедливість повинна бути встановлена, корупція – 
викрита й знищена. Тому звертаємося до всіх небайдужих: 
не бійтеся говорити правду, викривати зло; якщо у вас є 
факти корупційних діянь, хабарництва чи неправомірних 
дій, повідомляйте у громадську приймальню Антикоруп-
ційного Комітету Майдану, що знаходиться за адресою: м. 
Чортків, вул. Подільська, 6 (колишнє приміщення ДТСААФ), 
каб. № 1 або за номером телефону «гарячої лінії» – 050-
758-72-58 (можливий анонімний прийом). 

Прес-служба ГО Антикорупційний 
Комітет Майдану

У неділю, 14 червня ц. р., відбудуться зустрічі на-
родного депутата України Олега Степановича БАРНИ 
з виборцями району з питань ситуації в зоні АТО, по-
літичної ситуації в країні, комунальних тарифів та ін. у 
наступних населених пунктах:

Росохач – з 12-ї год.;
Сосулівка – з 14-ї год.;
Улашківці – з 16-ї год.;
Білобожниця – з 18-ї год. 

На виконання Указу Президента України від 7 травня 2015 
року № 255/2015 «Про внесення змін до Указу Президента 
України від 17 лютого 2015 року № 88» та розпорядження 
голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 
13 травня 2015 року № 277-од «Про внесення змін до роз-
порядження голови облдержадміністрації від 25 лютого 2015 
року № 97-од»:

1. Внести до розпорядження голів Чортківської районної дер-
жавної адміністрації та Чортківської міської ради від 17 берез-
ня 2015 року № 68-од/49-од «Про організацію в районі та місті 
Чорткові призову громадян України чоловічої статі на строкову 
військову службу в квітні-травні 2015 року» такі зміни:

1) у назві та тексті розпорядження слово «травні» замінити 
словом «червні»;

2) у пункті 14 розпорядження слово «червня» замінити 
словом «липня».

2. Дане розпорядження набирає чинності з дня його офі-
ційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити за-
ступнику голови районної державної адміністрації Вівату І.О. 
та секретарю міської ради Бевзу М.І.

15 травня 2015 р.                                        № 128-од/128-од

Боротьба з корупцією 
набирає обертів…

Депутат в окрузі

Розпорядження

Про внесення змін до розпорядження голів Чортківської районної державної адміністрації 
та Чортківської міської ради від 17 березня 2015 року № 68-од/49-од

Чортківський 
міський голова                   

М.ВЕРБІЦЬКИЙ

Перший заступник голови 
Чортківської районної 
державної адміністрації                                 
В.ЗАПУХЛЯК
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Охорона здоров`я

– Чортківська районна лікарня, як визнано на 
всіх рівнях, має у результаті реформування стати 
повітовою лікарнею, – пояснює дорогою до сели-
ща Заводського головлікар. – Така лікарня повинна 
мати не менше двадцяти відділень. Ми зберегли 
усі вузькопрофільні відділення: ЛОР, очне, яких 
не залишилося в жодному іншому районі облас-
ті. На сучасному рівні поставлена травматологія, 
реанімація, гінекологія. Наш заклад є найпотуж-
нішим в області (380 ліжкомість). Ще з післявоєн-
них років залишився той слід, коли Чортківська 
лікарня виконувала роль міжрайонної. Тобто ми 
повністю вписуємося в реформу, але до неї по-
трібно подекуди підвести професійний рівень.

Метою нашого об`їзду, як зазначив 
Р.Чортківський, є намір переконатися, яке від-
ділення вже готове до реформування, а де ще 

необхідно дещо «підтягнути».
Отож, прямуємо до терапевтичного відділен-

ня з лікуванням ендокринологічних хворих і не-
врологічного, які розмістилися під одним дахом у 
селищі цукроварів. Тут уже більше року не дово-
дилося бувати, тож певні зміни особливо помітні. 
Єврорубероїдом перекрито дах, внаслідок чого 
усунута головна проблема цього приміщення, 
частково замінено вікна. На жаль, не пройшов 
кіотський протокол, за яким планувалася одно-
часна заміна всіх вікон. Однак, як запевнив Ро-
ман Володимирович, за кілька років за рахунок 
спонсорів вони всі будуть замінені. Зроблено ре-
монт і в окремих палатах. Поміняно двері до всіх 
палат в неврологічному відділенні. В ході роз-
мови із завідувачем терапевтичного відділення 
Богданом Максимишиним зачепили тему нестачі 
ліків для хворих на цукровий діабет. На жаль, з 18 
млн. грн. на ці потреби з обласного бюджету виді-
лено тільки 12 млн. грн. По нецукровому діабету 

ще гірша ситуація… Щодо господарських питань, 
виявляється, дехто у селищі не проти відхопити 
у лікарні ласий шматочок землі, на якій нині роз-
кинувся молодий, висаджений руками медиків 
фруктовий сад. Але лікарі запевнили, що цього 
не допустять. 

Повертаємось новенькою «ГАЗеллю», яка ще 
пахне свіжою фарбою, в місто. «Наприкінці року 
придбали її за рахунок вільного залишку коштів 
з райбюджету (200 тис. грн.), – випереджаючи 
нашу цікавість, пояснює Роман Володимирович. 
– Зараз така коштує вже 600 тис. грн.». Як відо-
мо, ще позаторік відділення швидкої допомоги 
у результаті чергової хвилі реформи в медицині 
відійшли до області, тож наша лікарня залиши-
лася без коліс. Проте, окрім зазначеної вище 
автівки, завдяки ініціативі адміністрації закладу, 

відремонтували «Рено», УАЗ, який постійно чер-
гує в прийомному відділенні, ще один старенький 
«уазик» на довезенні хворих у Копичинці на ге-
модіаліз.

Пологове відділення нас зустріло повним хо-
дом внутрішніх ремонтних робіт, що стали мож-
ливими завдяки вільному залишку коштів рай-
бюджету (800 тис. грн.). Кількома роками раніше 
вдалося повністю перекрити старе, ще польське 
(1930 р.) приміщення; під час чергових парла-
ментських виборів допоміг наш колишній народ-
ний обранець М.Полянчич.

«Пологовий будинок має стати перинатальним 
центром другого порядку, що означає те, що тут 
прийматимуть пологи середнього ступеня склад-
ності. – зазначив пан Чортківський. – «Якщо не 
зробите ремонт, ніякого центру не буде», – попе-
редили в області. Тому стараємось, бюджетними 
коштами оплачуємо тільки матеріали, а виконує-
мо роботи своїми силами. Поставили кілька років 

тому також індивідуальне газове опалення, гідро-
фор, що подає воду також і на інфекційне відді-
лення по сусідству. 

В останньому ми також не проминули побува-
ти. Торік тут теж проведено ремонт фасаду, пере-
крито дах, зроблено доріжки, до речі, без жодної 
копійки з державної кишені. Головною проблемою 
інфекційного є залежність від централізованого 
теплопостачання, що «з`їдає» чималу суму бю-
джетних коштів. На що заступник голови райради 
Л.Хруставка вніс слушну пропозицію: за підтрим-
ки депутатського корпусу придбати газовий котел 
чи на альтернативні види палива (благо – примі-
щення невелике), щоб вирішити цю проблему раз 
і назавжди.

Нарешті – приміщення райлікарні, вхід до якої 
нині потопає у розкішній зелені. «Ще рік-два – і 

старі дерева треба буде викорчовувати, вже нині 
потроху підсаджуємо хвойні дерева, особливо 
корисні для здоров`я, і в перспективі повністю 
ними замінимо старі насадження», – веде мову 
Р.Чортківський.

Кожен, хто потрапляє у лікарню, в основному 
з якоюсь болячкою, як правило, буває максимум 
в одному-двох кабінетах. Проте нам випала на-
года побувати практично у всіх закутках, причому 
як лікарні, так і поліклініки. Приміром, автор цих 
рядків з подивом дізнався, що тут уже не перший 
рік функціонує японський цифровий томограф, 
тільки у Чорткові з п-поміж районних лікарень 
області роблять лапароскопічні операції у гіне-
кологічному і хірургічному відділеннях, не менш 
складні операції на шийці стегна, із заміни кри-
шталика ока методом факоемульсифікації та ін. 
Приємно вразили сучасними ремонтами і при-

ймальне відділення, ЛОР, гінекологічне, анес-
тезіології та інтенсивної терапії. Своїми силами 
зроблено добротний ремонт у хірургії та жіночій 
консультації. До невпізнання змінилося дитяче 
відділення: у кожній палаті однакові нові ліжка, 
матраци, комплекти білизни тощо. Ремонт за 
останнім словом техніки проведено в операцій-
ній. До речі, райлікарня має на сьогодні чотири 
сучасні операційні, рівень оснащення яких сягає 
столичного. Постаралися спонсори – практично 
всі, без виключення, аграрні підприємства. За ра-

хунок спонсорських коштів перекрито перехід між 
лікарнею і поліклінікою, яким у дощ можна було 
перебігти лише під парасолею.

Що найбільше турбує сьогодні головного лі-
каря, то це лабораторія, на яку невдовзі очікує 
акредитація міністерською комісією. Як театр 
починається з вішалки, так і лікарня, будь-яке 
лікування – з лабораторії. «Якщо вона не про-
йде акредитації, ні про яке існування лікарні, тим 
більше повітової не може йти мови», – схвильо-
вано мовив Р.Чортківський. Потрібен капітальний 
ремонт, коридор і кімнати вимостити облицю-
вальною плиткою, бо паркет вже майже повністю 
витерся. Та й необхідно поновити апаратуру, на 
що потрібно близько мільйона гривень. Фінанси, 
фінанси, фінанси… Як завжди, вони співають ро-
манси. Усе ж керівники району взяли цей факт до 
уваги. Негоже якось, коли історично, географічно 

і політично в світлі грядущої адміністративно-те-
риторіальної реформи Чортків обіцяє стати пові-
товим центром (на кілька теперішніх районів), а 
повітова лікарня через відсутність акредитованої 
лабораторії може опинитися у… Заліщиках, де 
завдяки капіталовкладенням Д.Фірташа повністю 
проведено капітальний ремонт і придбано найсу-
часніше обладнання.

Загалом підбиваючи підсумки побаченого, і 
голова райдержадміністрації М.Сташків, і заступ-
ник голови райради Л.Хруставка відмітили пози-
тивні зміни у матеріально-технічному оснащенні 
медицини Чортківщини за останній час, наявність 
висококваліфікованих професійних кадрів тощо. 
А щодо вирішення проблем медичної галузі – на 
те вона і влада, щоб допомогти у цьому.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора 

Повітовій лікарні у Чорткові бути!
Про адміністративно-територіальну реформу, яка набирає сьогодні все більший хід, не чув хіба що лінивий. Проте зачепить 

вона не лише сучасні межі сільських рад, районів чи, може, й областей. У тій чи іншій мірі торкнуться зміни чи не кожної галузі 
нашої життєдіяльності, у тому числі й медицини. 

Тож який стан справ, які проблеми нині в царині охорони здоров̀ я Чортківщини, чи готова вона бути осередком повітового 
рівня з надання невідкладної допомоги населенню – знайомився напередодні Дня медичного працівника нещодавно призначений 
голова райдержадміністрації Михайло Сташків разом із заступником голови районної ради Любомиром Хруставкою у супроводі 

головного лікаря райлікарні Романа Чортківського та начальника відділу охорони здоров̀ я РДА Ігоря Швидюка.
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Всеукраїнська нарада

Політична трибуна

Першочергово членство «свободівців» за-
слухало звіт про попередню діяльність РО ВО 
голови районної організації Івана Калакайла: 
«Ми пережили з вами неймовірний рік – ре-
волюція, вибори, війна. Гадаю, Чортківська 
районна організація була одним з найактив-
ніших «свободівських» осередків в Україні 
– по кількості організованих акцій (як спро-
тиву негативним подіям в нашій державі, так 
і щодо миротворчих зібрань), Народних віче, 
поїздок на Майдан у часі Революції Гідності, 
за результатами виборів. Слід вказати, зараз 
немало «свободівців» – мешканців нашого 
району – на передовій лінії на Сході України. 
Ще в березні минулого року ми започаткува-
ли на Чортківщині волонтерський рух щодо 
підтримки українського війська. З того часу 
безперервно допомагаємо військовикам та 

добровольчим батальйонам України (забез-
печуючи необхідною військовою амуніцією 
та продуктами харчування). Доречно сказати, 
«свободівці» активно долучилися до ремон-

ту-реставрації бойової машини БДРМ-2, двох 
вантажівок, за власні кошти придбали й від-
ремонтували УАЗ-469; техніка відправлена в 
зону бойових дій. Слід зауважити, кожен жи-
тель нашого району, котрий направляється на 
виконання військового обов’язку, забезпече-
ний і нашими волонтерами, зокрема, всім не-
обхідним спорядженням. Допомагаємо сім’ям 
загиблих наших героїв, надаємо підтримку в 
реабілітації поранених. Упевнений, наша ді-
яльність примножуватиметься доброчинніс-
тю, адже в ряди «свободівців» вступають все 
нові й нові патріоти, котрим небайдужа доля 
майбутнього України, котрі готові безвідступ-
но боротися з несправедливістю, відстоюючи 
права рідного народу. Хоча є і прикрі момен-
ти: в наших рядах триває люстрація, «екс-
свободівцям», котрі зганьбили принципи ор-

ганізації, спрямовані 
на встановлення спра-
ведливості народної, 
не місце посеред нас». 

Виступи голови об-
ласної організації 
Володимира Стаюри 
та заступника голови 
Олега Сиротюка на-
низувалися стриво-
женістю щодо подій 
сьогодення і водно-
час – упевненістю, що 
встановлення спра-
ведливості в усіх сфе-
рах діяльності дер-
жави – не за горами, 
мовляв, український 

люд у почергове ярмо не вступить. Було 
роз’яснено сьогоднішню ситуацію з «трав-
лею» нашої патрії: «На «Свободу» як ідеоло-
гічну, принципову, стійку та непохитну силу, 

зливають увесь бруд 
неприпустимих дій 
«владної мафії». До 
прикладу, фінансові 
махінації з курсом 
іноземної валюти, 
підняття тарифів на 
комунальні послуги 
(яке завуальову-
ється абсурдними 
субсидіями, що не 
принесуть в цьому 
порятунку людям), 
та зростання цін за-
галом на всі товари 
– це реальний шлях до зубожіння українства, 
простого народу. Щодо адміністративно-те-
риторіальної реформи – цілеспрямоване 
знищення українського села, фактично всі 
реформи, які приймаються «верховенством», 
аж ніяк не суміжні з діяльністю простолюдів. 
Село явно винищується, куди подітися людям 
– на заробітки за кордон?! Подивімося реаль-
но на всі події сьогодення. Чим же відрізня-
ється воно від часів Януковича: корупція досі 
не знищена, а навпаки набирає нових обертів; 
жодного винуватця кривавих подій (чи то на 
Майдані, чи вже тепер – скільки було, так зва-
них, котлів, аналогічних Іловайському) не при-
тягнено до відповідальності в судовому по-
рядку. …Чи принесе хоч якусь користь там, на 
фронті, людина, яку силоміць мобілізували?! 
А добровольців, до речі, Міноборони навпаки 
не бере до уваги, приховує реальну їх чисель-
ність… Задумаймося, для чого? Проти важкої 
артилерії автоматами застарілого випуску 
не повоюєш… Озброєння в Україні є, але на-
лежним чином не забезпечують ним наших 
військовиків на передовій лінії бою. Риторич-
не запитання: війна зумисне затягується?! Бо 
вона комусь вигідна?!.. 

Акцентувалася увага й на майбутніх ви-
борах до Верховної Ради, які необхідно про-
водити на пропорційній основі за відкритими 
виборчими списками, що практично виключає 
доступ до законодавчого органу членів олі-
гархічних угрупувань. Мовлялося: обравши 
Президента вже у першому турі, український 
народ сподівався на швидке завершення ві-

йни, люстрацію посадових осіб, вихід з по-
літичної кризи, а натомість отримав якісь 
непослідовні рішення, незрозумілі кадрові 
призначення, умисне припинення насту-
пальної операції під прикриттям оголошення 
перемир’я, розкрадання коштів для війська 
тощо. Отож, патріотичні сили на сучасному 
етапі становлення Української держави, всу-
переч усім складнощам, жодним чином не по-
винні розпорошуватися, а лише ставати силь-
нішими у нелегкій боротьбі. Українство мало 
чудовий шанс нарешті обійтися без олігархів 
у владі, але, на превеликий жаль, знову ма-
ємо олігархічне мегаугрупування. І тому слід 
не затягувати, так би мовити, паски й мовчки, 
терпляче очікувати покращення, а боротися 
за справедливість, за рівноправ’я. 

В часі зібрання, згідно з поданими заявами, 
РО ВО «Свобода» поповнилася новими чле-
нами організації; а також найактивніших учас-
ників Революції Гідності, серед яких: Андрій 
Талац, Галина Дідюк, Віра Гаврисьо, Віталій 
Ціхоцький, Олексій Омельчук, Ігор Галянт, Пе-
тро Пушкар, нагороджено медалями «Учас-
ник Євромайдану».

«Свободівці» одностайним голосуванням 
підтримали подальше очільництво районної 
організації Іваном Калакайлом. 

Володимир НАКОНЕЧНИЙ, 
депутат Чортківської районної ради 

Прес-служба РО ВО «Свобода» 

Боротьба за справедливість 
і рівноправ’я – невідкладна
У неділю, сьомого червня, за участю голови Тернопільської обласної організації ВО 

«Свобода» Володимира Стаюри та заступника голови даної організації 
Олега Сиротюка відбулися чергові звітно-виборні збори 

Чортківської районної організації ВО «Свобода».

Директор медичного коледжу, канд. мед. 
наук Любомир Степанович Білик із прита-
манною, мабуть, лише йому любомирністю 
люб’язно привітав представництво виклада-
чів-філологів України, побажавши всім при-
ємного перебування у стінах альма-матері; 
провів невеличкий екскурс минулим навчаль-
ного закладу та презентував його сучасне об-
личчя. 

Розмаїттям юних талантів і вже масти-
тих майстрів вокалу сповнилася вітальна 
в’язанка, яку вдарували господарі коледжу 
гостям. Неперевершене мистецьке гроно на-
вчального закладу виплеснуло соковитістю 
почувань: гордістю за Україну, за її патріотів і 
водночас гіркотою скорботності втрат унаслі-
док кривавих подій в нашій державі. Почуте, 
побачене, пропущене крізь душу викликало в 
кожного надзвичайне захоплення, яке прони-
зувалося мінливістю відчуттів. 

Опісля огляду бази навчального закладу 
учасники наради, під головуванням очіль-
ниці Всеукраїнської спілки голів методичних 
об’єднань викладачів-філологів ВНЗ І – ІІ р. 
а. Тетяни Антонюк, приступивши до роботи 
за порядком денним, заслухали виступи про 
інноваційні методи викладання української 
мови та літератури викладачів коледжу. 

Був розглянутий ряд важливих питань щодо 
реформування Закону України «Про вищу 
освіту». А відтак, внісши низку пропозицій та 
зауваг, освітяни уклали й затвердили одно-
голосно лист-звернення до міністра освіти 
України щодо функціонування ВНЗ І – ІІ р. а. 

Наприкінці наради навчительство обмі-
нювалося поглядами та міркуваннями щодо 
реального стану сучасної освіти, завершуючи 
свої висловлювання стверджувальним: Укра-
їна – єдина!

«Враження від перебування у Чортків-
ському медколеджі неймовірні, – ділить-
ся своїми почуваннями голова міського 
методоб’єднання м. Києва Людмила Ковалев-
ська. – Коли лишень-но ступаєш на територію 
цього закладу, до слова – я тут уперше, вже 
вбачається дбайливість справжнього госпо-
даря. Щиро заздрю всім, хто має можливість 
тут працювати і навчатися. Впевнена, якби в 
Україні, в кожному закладі чи установі були 
такі очільники, як Любомир Степанович (бо, 
як мовляв пан директор: «Звик робити добре 
або дуже (!) добре…»), то, безумовно, україн-
ці жили б краще. Многая літа Чортківському 
медколеджу!». 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Віталія ШЕВЧУКА

Україна – єдина!
Саме під таким акцентованим акордом

минулого тижня, п’ятого червня, Чортківський державний медичний коледж 
гостинно приймав представників усіх регіонів, областей України, які з’їхалися 

звідусіль на Всеукраїнську нараду голів обласних методичних об’єднань викладачів 
української мови та літератури вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації. 
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Твої герої, Україно

Досвід

Тиждень проводився з метою формування у 
студентів біологічної грамотності, дбайливого 
ставлення до природи, охорони навколишньо-
го середовища, привернення уваги до пробле-
ми екологічного мислення, уміння передавати 
знання про природу молодшим школярам.

Заходи, проведені викладачами комісії, 
мали високий науково-методичний рівень, 
сприяли підвищенню інтересу до географії, бі-
ології, хімії, розширили знання студентів, дали 
можливість дослідити і презентувати цікаві 
теми. Використання індивідуальних та гру-
пових видів робіт, активних та інтерактивних 
методів стимулювало студентів до участі в за-
ходах, сприяло встановленню тісного співро-
бітництва між студентами і викладачами.

Розпочав тиждень відеоряд «Моя країна 
– квітуча Україна», який підготували студен-
ти 45-ї групи під керівництвом викладача 

Г.Я.Кіб`юк. Цікава підбірка фото- і відеомате-
ріалів посприяла ознайомленню присутніх з 
найкращими та найвідомішими куточками на-
шої країни, ще раз довівши, що Україна – одне 
з найкрасивіших місць на землі.

Під час екологічної акції «Посади дерево» 
були висаджені фруктові дерева біля сту-
дентського гуртожитку. Активну участь взяли 
випускники 45-ї групи: В.Матійчук, Х.Клим, 
І.Логін, С.Плечінь, Н.Яремовська, Т.Збриський 
разом з куратором Н.О.Кулій. Садили дерева 
з думкою про майбутніх студентів, які через 
кілька років милуватимуться чудовим яблуне-
вим садом. Адже, як сказали юнаки і дівчата, 
– «Це наш світ, і нам у ньому жити і його по-
кращувати».

Пізнавальним та змістовним було тематич-
не засідання фізичного гуртка «Вони змінили 
світ», на якому велась розмова про видатних 

вчених. Д.Кулій, Ю.Панькевич, В.Антонюк 
інформували присутніх не тільки про світо-
вих корифеїв науки – Ньютона, Фарадея, 
а й про українських – І.Пулюя, А.Кащенко, 
І.Горбачевського та В.Романкова. Цікавим 
фактом виявилось те, що останній стояв біля 
витоків розробки комп’ютерної техніки та мо-
більних телефонів.

Під час методичної години «Перші кроки 
у школі» студенти 3-х курсів ділились вра-
женнями від пробних уроків, більш детально 
розглядали саме уроки з природознавства. 
Викладач Т.В.Парасюк аналізувала відвіда-
ні уроки, коментуючи і даючи слушні поради 
майбутнім педагогам.

У ході тижня знання студентів перевірили 
олімпіадами з хімії та фізики на паперових но-
сіях, а також олімпіадою з географії за програ-
мовою системою «Колоквіум». Переможцями 

стали: В.Зімірська, Н.Терещенко, Т.Владика.
Завершився тиждень природничих дис-

циплін відкритим заняттям з основ почат-
кового курсу природознавства, яке провела 
О.М.Окіпна разом зі студентами 1-го курсу. 
Тема заняття «Дніпро – національне багат-
ство України. Природні заповідники та парки, 
зони відпочинку» виявилася дуже цікавою й 
викликала жваве обговорення та дискусію. 
В ході з’ясувалося, що в Чорткові немає, на 
жаль, скверів і зон відпочинку, де могли б 
гуляти мами з маленькими дітками чи літні 
люди.

Загалом тиждень виявився досить за-
хоплюючим і змістовним, були збережені 
традиції попередніх років та внесені еле-
менти новизни й нестандартності, в чому 
заслуга викладачів ПКЦ природничих дис-
циплін Г.Я.Кіб`юк, Н.О.Кулій, Т.В.Парасюк, 
Л.М.Костишин, Г.А.Ракочої, О.М.Окіпної, 
Л.І.Іжевської та всіх студентів, які долучилися 
до проведення заходів.

Любов КОСТИШИН, 
голова предметної комісії природничих 

дисциплін, член Товариства «Просвіта»

Квітуча Україна – як її зберегти?
У травні, коли довколишня природа буяє різнотрав’ям і милує око веселковим квітковим килимом, у Чортківському 

гуманітарно-педагогічному коледжі ім. О.Барвінського проходить тиждень ПКЦ природничих дисциплін під назвою 
«Моя країна – квітуча Україна. Збережімо її для нащадків».

Нещодавно, а саме – третього червня, у ра-
йонному будинку культури ім. К.Рубчакової від-
булася презентація цієї книги за участю дру-
жини загиблого Героя Христини Юркевич (яка, 
до речі, й ініціювала видання його спогадів), а 
також батька – Михайла Юркевича, друзів, бо-
йових побратимів. 

На обличчях присутніх – скорбота, а з екрана 
–  посміхається дужий, зі світлим проникливим 
поглядом сокола хлопець – Андрій Юркевич.

 Найнезабутніше з облич, 
Таке єдине, Боже, Боже! 
Не плач, не муч його, не клич. 
Він не обізветься. Не може. 
Там ні печалі, ані сліз.
Ні дня, ні вечора, ні рані. 
Його нема ніде. Він скрізь… 
Вже в остаточній формі існування. 
Тиха молитва… Шана… Спогади… 
Сум і стривоженість завше охоплюють душу, 

коли слух проймає «Плине кача…»; під її су-
провід демонструються фрагменти з фільму 
про Героїв Майдану, про нього – Андрія Юрке-
вича. 

«… Підбираюсь навприсядки – така ж істо-
рія, як з попереднім героєм, жодного, навіть 
наймінімального признаку життя. Тіло знахо-
диться повністю за барикадою, по росту – ніяк 
не може бути вищим за неї. Невже стріляють 
не тільки спереду? Що тут коїться??? «Потріб-
но відтягнути його... Нехай він і мертвий – не 

залишати ж тут», – ду-
маю. Ще мить – і звуки 
пострілів стають час-
тішими, … прошива-
ють верх укріплення… 
Розуміючи, що сам не 
зможу довго нести за-
гиблого, починаю від-
ходити з хлопцями. 
«Що відбувається? 
Чому по нас стріля-
ють? Ми ж без зброї! 
Хіба може одна люди-
на вбивати іншу тіль-
ки тому, що їй дали 
безглуздий наказ?!» 

– тисячі думок рояться в моїй голові. Починаю 
розуміти загальну картину, разом з тим усві-
домлюю, що мій страх зовсім мене не сковує… 
Є велика гордість – знаходитись пліч-о-пліч з 
найвідважнішими представниками свого наро-
ду. Є велике бажання бути корисним…». 

А далі – війна на Сході України. Доброволь-
цем записався в батальйон «Айдар»… 

І знову фрагменти з фільму – короткі окри-
ки військових, шквал пострілів, вибухи… Ось 
потягнули пораненого… В якусь мить здалося 
– рятують побратима. Та закляк лякає серце, 
трем охоплює все тіло, призупинився подих, о 
Боже! Це ж сепаратисти зафільмували свою 
«перемогу», беручи в полон наших хлопців-
«айдарівців». «Зачем сюда пришли? – кричать. 
– Это наша земля, земля русских!»… Знайшли 
чиїсь документи. Моторошно… Військове по-
свідчення Андрія Юркевича… 

Загинув у засідці терористів на ділянці дороги 
Щастя – Металіст. 5 вересня, дві групи баталь-
йону «Айдар» висунулися на блокпост вказаної 
ділянки. Через артобстріл території загону дове-
лося відступити в лісосмугу, а потім машина з бій-
цями виїхала в бік Щастя. У машині було 12 осіб 
першої групи «Термінатора» та 11 бійців – другої, 
під командуванням «Грізлі». Вони під’їхали до 
блокпоста, на якому майорів український прапор. 
«Термінатор» підійшов до постового. На його за-
питання «Хто такі?» відповів: «Ми – «Айдар»!». 
«Айдар!» – крикнув постовий і водночас увесь 
блокпост відкрив вогонь по машині наших бійців. 
Кузов вибухнув і спалахнув через прострелений 
бензобак і боєприпаси, що здетонували. Багато 
бійців було поранено і отримали опіки; втікали 
в «зеленку» та поле соняшників. Позаду лунали 
поодинокі постріли – звуки зачистки, очевидно, 
добивали поранених… 

«Мій світ перевернувся з ніг на голову, – ді-
литься спогадами дружина Христина, – 5-го 
вересня після страшного дзвінка з нерозумін-
ням почутого... Як так? Як же? Це ж перемир’я? 
Припинення вогню?! А у відповідь: «Все. «Гріз-
лі» з нами вже немає...»… Ніколи в житті не 
забудеться наша остання розмова в ніч напе-
редодні трагедії, що скоро ти приїдеш додому 
на кілька днів, ну і, звичайно, як завжди, ніж-
ні, але слова кохання... Та не судилося. При-
їхав назавжди… Важко підібрати слова, щоб 
передати, якою людиною був мій чоловік. Він 
був безстрашний, відважний, ніколи в житті не 
залишив би в біді, ніколи б не підвів, все роз-
почате доводив до кінця. Андрій мав страшну 
силу волі, вів здоровий спосіб життя, займав-
ся фрі-файтом. Коханий був революціонером 
із величезним серцем, який пожертвував не 
тільки власним комфортом, грошима, щасли-
вою сім’єю, коханням, а й віддав найдорожче 
– своє життя за наше майбутнє, за наш спокій, 
за нашу Україну. 

Бачити, як плаче дорослий чоловік, теребля-
чи в руках хустинку, – це до болю нестерпно. 
А він, батько Андрія, плакав слізьми безпоміч-
ної дитини, пригадуючи дитинство свого сина, 
юність: «Він спішив жити, вирізнявся з-поміж 
товаришів комунікабельністю. Я себе відчуваю 
найщасливішим батьком, бо зумів виховати 
високосвідомого сина, яким горджуся понад 
усе. Його не забрала війна, його забрав Бог».  

Спогади Андрія Юркевича, які вилились у 
книгу, дають можливість дізнатись, якими до-
рогами і які труднощі довелось долати моло-

дим патріотам, які діставалися на Майдан; із 
перших уст почути розповідь про бої на Інсти-
тутській, як під прицілом снайпера рятували 
поранених побратимів і виносили тіла заги-
блих. Вони дають нам зрозуміти, що спонука-
ло молодих людей, не задумуючись, прямо з 
Майдану, йти на фронт захищати Батьківщину. 
Та говорити про книгу – це нічого не сказа-
ти. Її треба читати. Читаючи, втрачаєш вимір 
часу, занурюєшся в реальність тих кривавих 
подій… Якась мить – і ти вже пліч-о-пліч із 
Героями Майдану, Героями України; реально 
відчувається задушливий запах диму, про-
низливі окрики наших хлопців і смертоносний 
свист куль…  «Цінності, за які пролилась і про-
ливається людська кров – тільки збільшуються 
у вазі й знаходять більше і більше нових по-
слідовників. Процес не зупинити»… – Юркевич 
А.М., м. Тернопіль, 30 травня, 2014 рік. 

Тетяна ЛЯКУШ

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 
(використано віршовані рядки 

Ліни Костенко)

«Моя революція»
Під такою назвою побачила світ книга тернополянина, учасника Революції 

Гідності, командира другого взводу другої роти батальйону «Айдар» Андрія 
Юркевича (позивний «Грізлі»), який загинув 5 вересня 2014 року неподалік села Весела 
Гора на Луганщині. У книзі – спогади про криваві події 18-20 лютого 2014 року в Києві 

на Майдані. Як зазначив автор, це «посвята як тим героям, які не повернулись додому, 
так і тим, хто залишився живим і загартував свій дух для подальшої боротьби».
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Милосердя

Завдяки посильній допомозі, підтримці та 
опіці Преосвященного Владики Димитрія (Гри-
горака), священнослужителів Бучацької єпархії 
УГКЦ, благочинців дітвора оселилася в помеш-
канні, де панує милосердя. 

Слід сказати, на меті не було, щоби викупити 
дане приміщення, його певний час просто вина-
ймали. Та ось за Проведінням Божим о. Клаус зі 
Швейцарії (до речі, в період Революції Гідності 

він усім серцем разом із чортківчанами відстою-
вав справедливість українського народу на Май-
дані, й тепер ревно вболіває за долю України 
разом із нами) приніс у «Дім милосердя» осяйну 
звістку про вельми благочинність однієї пані-
frau (яка, на жаль, відійшла в засвіти) із Німеч-
чини. Невідома нам добродійка заповіла усі свої 
кошти, залишені в спадок, розподілити на до-

брочинність у благо дітям-інвалідам, будинкам-
сиротинцям. Таким чином «Дім милосердя» вже 
має власну домівку та ще й прилеглу земельну 
ділянку, на якій планується облаштувати ігровий 
майданчик. 

Як мовляв єпископ Димитрій: «Всевишній 
вклав у наше життя мету – допомагати дітям; 

гроші – не головне, Бог і про це подбає. Важлива 
милосердна опіка; ми з Божою ласкою повинні 
створити щасливе дитинство і благодатне май-
бутнє для діток. «Дім милосердя» повинен бути 
домом сімейного тепла й затишку для кожного 
(як для дитини, так і для дорослого – незалежно 
від статусу й вподобання), хто потребує мило-
сердя». 

І тут, направду, панує аура доброти, щирості, 
милосердя. А усі клопоти щодо здорового роз-
витку дітлахів, їхнього дозвілля взяли на себе 
жінки-берегині, власне ті матусі, котрі на собі 
відчули всі труднощі й гіркоту догляду за дити-
ною з обмеженою дієздатністю. 

Вихователі Марія Андрухова (за плечима якої 
27 років педагогічного стажу дошкільного вихо-
вання) та Олена Шевцова; помічники виховате-
лів Світлана Олексієвич та Ірина Лавро. Із дітка-
ми повсякчас займається логопед Олена Блаута 
(не дивлячись на свій юний вік, вона усіх діток 
сприймає як рідних, пропускаючи їх біль крізь 
своє сповнене любов’ю серце), психолог Ірина 
Григораш. Слід сказати, активно долучаються 
до навчання та й просто догляду за дітьми сту-
денти Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського. 

Щодень у «Домі милосердя», у відведеному 
для молитви кутку окремої кімнати, духівником-
наставником о. Іваном Мельником правиться 
Служба Божа. Опісля дітвора залюбки виконує 
розвиваючі фізичні вправи – ранкову зарядку, а 
відтак – індивідуальні заняття. 

До кожної дитини, як пояснюють вихователі, 
повинен бути особливий окремий підхід, деколи 
треба відійти і від спеціальної навчальної про-
грами, бо дуже важливо зважати ще й на настрій 
малечі. До речі, є тут і спеціальна кімната для 
релаксації. А щоби дітвора завжди, так би мо-
вити, була в гуморі й налаштована до певної ді-
яльності, в «Домі милосердя» акцент допомоги 
ставлять саме на родинному теплі й розумінні. 
Досвід переймають від навчителів-спеціалістів 
реабілітаційного центру дітей-інвалідів «Джере-
ло», що у Львові. Ось, до прикладу, на стіні, в до-
ступному для діток місці, розмістився у вигляді 

веселого поїзда режим дня у фото. Якщо дитина 
не може сказати-пояснити, що вона хоче, що їй 
потрібно, то показує на відповідну фотокартин-
ку (візуально краще сприймається). Хтось із ді-
ток надає перевагу малюванню чи ліпленню з 
пластиліну, а хтось полюбляє слухати музику. 
Відрадно, говорять дорослі, що вбачається ре-
альний прогрес розвитку підопічних. Варто за-
уважити, діти власноручно виготовляють чудові 
сувеніри, які передають українським військови-
кам у зону бойових дій. Колись, перебуваючи у 
відпустці, відвідали «Дім милосердя» наші вої-
ни-захисники; провели з дітворою чимало свого 
вільного часу, а прощаючись, сказали: «Тепер 
бачимо, за кого ми воюємо, за кого варто відда-
ти життя». 

«Дім милосердя», який, до речі, очолює, бе-
ручи на себе нелегку ношу – значну частину 
клопотів щодо вирішення організаційних питань 
(і не тільки) Тетяна Дубина, згуртував у родинно-
му колі вже 15 сімей (мешканців нашого району). 
Усіх, хто потребує підтримки і допомоги, гостин-
но зігріває його сімейне багаття. Дозвілля, різні 
святкування також проводять усім гуртом. 

Тож не слід зачинятися в самотності, само-
тужки борсатися в надважких проблемах, тому 
що є люди, які завше готові простягнути руку 
помочі. У «Домі милосердя» опікуються і займа-
ються не лише з дітками, а вчать і батьків бути 
Батьками (бо ж є і такі, котрі перестали боротися 
за життя і здоров’я рідних кровиночок, опустив-
ши від безсилля руки). 

Яскравим різнобарв’ям букв сяє напис: «Наш 
віночок міцно в’ється, щире, добре серце у нас 
б’ється». І направду, такі осяйні усмішки на об-
личчях малечі, щирість випромінюється з їхніх 
поглядів. 

Серце стискається від болю при одному лише 
подумі, що в нашому суспільстві є особи, котрим 
не те що байдуже до цих, нічим не винних у такій 
нелегкій зболеній долі діток, а ще й без усякого 
докору сумління відкрито заявляють (прикро, та 
це факт) про відсторонення їх подалі від «нор-
мальних» людей. Та на все Божа воля, мило-
сердя; супроти черствості й бездушшя завжди 
постає невичерпність доброти, ласки, щирості й 
щедрості. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

«Творіть добро, добро врятує світ»…
Саме таке утвердження написано при вході по-домашньому облаштованого приміщення «Дому милосердя». Цей 

затишний закуток, у якому віднайшли для себе тимчасове пристановище дітки з обмеженими можливостями повноцінної 
життєдіяльності, примостився у мальовничому кварталі, що подалі від гулу міського, по вул. Л.Українки,4.
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(Закінченя. Поч. на 1-й стор.)
Недарма Біла дуже ретельно готувалася до 

проведення ювілейних XXV сільських спортив-
них ігор Чортківщини. Підфарбовувалися спор-
тивні снаряди, впорядковувалися майданчики 

тощо. Навіть з районного бюджету дещо «підки-
нули» грошенят на змагання. Мабуть, таки мали 
на меті білівчани знову приміряти чемпіонські ме-
далі, та ще й перед місцевою публікою. До честі 
сказати, дуже гарно відбувалася сама церемонія 
відкриття змагань: над оновленим затишним ста-
діоном, рівних якому важко знайти в іншому райо-
ні області, майорять державні прапори, місцевий 
аматорський хор зі сцени виконав акапельно на-
ціональний Славень і «Боже великий, єдиний…», 
а ще були привітання голови оргкомітету ігор, ке-
рівника райдержадміністрації Михайла Сташківа, 
заступника голови РДА Івана Вівата, сільського 
голови Володимира Шматька. Останній, до речі, 
був цього дня дуже щедрий на нагороди. Зокрема 
відзначив грамотами і грошовими преміями кра-
щих спортсменів Чортківщини: чемпіонів області 
з легкої атлетики Тетяну Шептицьку (Колиндяни) 
і Євгена Гаврилишина (Білобожниця); уславлено-
го тренера Чортківської ДЮСШ з легкої атлетики 
Валерія Большакова; вчителя фізичної культури 
Білівської ЗОШ Тетяну Дмитровську; ветеранів 
фізичної культури та спорту у змаганнях зі шашок 
Ганну та Мирослава Ружицьких; воїна АТО, чемпі-
она області і переможця всеукраїнських змагань 
з гирьового спорту Руслана Какуру, місцевих 
спортсменів Степана Боднаря і Віктора Свириду. 
Щомісячну стипендію від сільської ради у розмірі 
500 грн. буде отримувати багаторазова чемпіон-
ка області з легкої атлетики білівчанка Христина 
Паньків, а одноразовий сертифікат на 1000 грн. – 
інший чемпіон-легкоатлет Віталій Кульба.

Урочистий марш-прохід – і змагання розпоча-
лися. Попри неймовірну спеку, 27 команд з 34 
населених пунктів з`їхалося того дня до примісь-
кого села. Щоправда, представлені вони були 

не у всіх дев`яти дисциплінах. А для загальної 
перемоги це була необхідна умова, адже суму-
валися набрані очки.

Найперше стартували ігрові види спорту 
– міні-футбол і волейбол, які традиційно за-

вершуються через найбільшу кількість команд-
учасниць ближче до вечора, а ще у будинку 
культури – змагання з шашок та настільного те-
нісу. Останні, до речі, були представлені у про-
грамі вперше. Можливо, тому не спостерігалося 
у цій дисципліні напливу учасників. Проте серед 
чоловіків загальну перемогу святкував Дмитро 
Тимофій з Білобожниці, друге місце виборов 
Михайло Гнат зі Скородинців, Валерій Козак із 
Заводського став бронзовим призером. З-поміж 
дівчат знайшлося всього три тенісистки, тож 

на п’єдесталі пошани місця вистачило усім: 
переможець Ганна Атаманець (Залісся), призе-
ри Юлія Червона (Бичківці) і Світлана Королик 
(Пробіжна). У шашках, де змагалися виключно 
представники сильної статі, 1-2 місця поділили 
між собою Павло Свирида з Білої та Ігор Дан-
чишин (Бичківці), які посунули на третю позицію 
Олега Демиденка з Великих Чорнокінців.

Що особливо приємно вразило на останніх іграх 
– так це результати у підтягуванні на перекладині. 
Якщо у минулі роки вистачало для перемоги 26-28 
разів, то за рік сільським спортсменам-аматорам 
вдалося майже подвоїти ці досягнення. Зокрема, 
Андрій Волянський з Товстенького підтягнувся аж 47 
разів (!), чого заледве вистачило для чемпіонства. 
Бо білівчанин Ярослав Махневич з не менш блиску-
чим результатом – 45 підтягувань став лише срібним 
призером. На три спроби менше виявилося у бронзо-
вого призера Володимира Матвіїіва з Нагірянки. Але 
й це, погодьтеся, пристойне досягнення.

Важче довелося боротися цьогоріч з піднят-
тям ваги гирьовикам, адже організатори запро-
понували для них двопудові гирі, а не 24 кг, як 
раніше. Тим не менше, сумарну кількість – 72 
вдалі спроби – виконала трійка силачів-госпо-
дарів змагань (тільки 46 разів вдалося штов-
хнути гирі одному Івану Войчишину), які й стали 
переможцями. У гирьовиків Заводського – 60 по-
штовхів, Пробіжни – 52, вони стали призерами у 
цій дисципліні. 

Командними були змагання й з армрестлін-
гу, де найсильнішими рукоборцями виявилися 
росохацькі атлети. Срібні нагороди вибороли 
білівчани, а бронзові – спортсмени з Великих 
Чорнокінців.

Традиційно кульмінацією ігор стало пере-
тягування линви. Щоб не виникало зайвих 
суперечок, четвірка найсильніших команд 
змагалася кожна з кожною. У підсумку, як і 
минулоріч, перемогли білівські богатирі, очо-
лювані сільським головою В.Шматьком. Тільки 
їм поступилися ромашівські кремезні хлопці, 
чий результат став певною несподіванкою. Як 
і третє місце залісянської вікової команди.  

Як уже говорилося вище, далеко за полудень 
фінішували змагання з волейболу та міні-фут-
болу. У першій дисципліні за підсумками ігор 
перемогу святкували Великі Чорнокінці, друге і 
третє місце відповідно у Бичківців та Улашківців, 
а право називатися найкращою міні-футболь-
ною командою виборола Ягільниця (срібними та 
бронзовими призерами стали знову ж таки Бич-
ківці і Нагірянка).

Таким чином, переможцями XXV сільських 
спортивних ігор Чортківщини за результатами на-
браних очок стала команда с. Біла, з чим її і віта-
ємо. Друге місце – у Бичківців. Бронзову сходинку 
п’єдесталу пошани вибороли спортсмени-амато-
ри з Пробіжни. До речі, щодо результату остан-
ньої команди, то це доволі приємна несподіванка, 
адже упродовж останніх років ця команда прак-
тично не брала участі у більшості спортивних мі-
роприємств в масштабах району. Однак цьогоріч, 
організована молодим (всього лишень 22 роки!) 
в. о. сільського голови Назаром Костецьким, за-
явилася у всіх дисциплінах і одразу посіла висо-

ке третє місце. Натомість від багатьох сільських 
голів не раз доводилося чути: мовляв, або немає 
кому захищати честь села, або відсутні кошти…

Нагородження кубками, медалями і грамотами 
від організаторів ігор, якими стали РЦФЗН «Спорт 
для всіх», відділ у справах молоді та спорту РДА 
і РФСТ «Колос», проводив заступник голови ра-
йонної ради, також постійний учасник змагань 
Любомир Хруставка. 

Наразі на базі команд-переможців формуєть-
ся збірна Чортківського району, яка буквально 
за тиждень часу захищатиме честь району на 

обласних іграх Тернопільщини. Тож будемо вбо-
лівати за наших спортсменів і чекатимемо від них 
перемоги.

*    *    *
У зв’язку з сільськими спортивними іграми 

Чортківщини черговий тур районної першості з 
футболу не проводився. Однак вібулися матчі 
6-го туру обласного чемпіонату, в рамках якого 
ФСК «Чортків» приймав на полі селища Завод-
ське підволочиський «Збруч». Попри великий 
рахунок, нашим хлопцям перемога далася не-
легко. У першому таймі певну перевагу на полі 
демонстрували гості. Проте майстерність і до-
свід чортківчан таки далися взнаки. Отож, 3:0 
– «суха» перемога, яка виводить ФСК «Чортків» 
на друге місце у турнірній таблиці, оскільки зу-
стріч між командами «ДСО» Тернопіль і «КАМ» із 
Бурдяківців перенесено на пізніший термін. Інші 
матчі туру закінчилися наступним чином: «Дніс-
тер» Заліщики – ФК «Зборів» – 5:0; ФК «Борщів» 
– ФК «Нива» Теребовля – 0:4; ФК «Буревісник» 
– ДЮСШ Тернопіль – 6:1; ФК «Бережани» – ФК 
«Поділля-Агрон» – 0:1.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ,
Фото автора

Сільські спортивні ігри

Звання чемпіонів виборюють господарі



УТ-1
07.00, 08.00, 21.00 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.10, 16.00 Європейськi 
iгри. Синхронне плавання 
10.20, 15.30 Європейськi 
iгри. Веслування на 
байдарках i каное 
11.00 Європейськi iгри. 
Водне поло (Україна - Iталiя) 
12.00, 17.15 Європейськi 
iгри. Боротьба жiноча 
12.30, 14.00 Європейськi 
iгри. Спортивна гiмнастика 
13.40 Вiкно в Америку 
19.30 Європейськi iгри. 
Настiльний тенiс 
21.35 Європейськi iгри. 
Щоденник 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.10 ТСН 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40, 11.00, 12.20 «Чотири 
весiлля - 3» 
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, 21.35 Т/с «Свати - 1» (1) 
22.45 Т/с «Склiфосовський» (1) 
23.45 «Мiнкульт» 
00.30 Т/с «Заручники» (2) 

ІНТЕР
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 «Жити далi» (1) 
11.20, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.30, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.25, 16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Поверни моє 
кохання» (2) 
00.10 Т/с «Жити далi» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
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 «У народному стилi» 
15.30 Д/ф «Рожевi лебедi 
Василя Симоненка» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 Д/ф «Фантазiї за 
Пiнзелем» 
17.30 Д/ф «Майстри 
великої родини» 
18.00 «Генiї першого роду» 
18.30 «Вiдгомiн iсторiї» 
19.30 «Будьте здоровi» 
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» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
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УТ-1

07.00, 08.00, 21.00 Новини 
07.25, 23.35 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Європейськi iгри. 
Стрiльба кульова 
09.30 Європейськi iгри. 
Стрiльба з лука 
10.35 Європейськi iгри. 
Художня гiмнастика 
13.50 Фольк-music 
15.00 Європейськi iгри. 
Стрiльба з лука. Стрiльба 
кульова. Стрiльба стендова 
16.15 Свiтло 
17.00 Європейськi iгри. 
Стрiльба з лука. Боротьба 
вiльна. Тхеквондо 
19.30, 01.20 ДебатиPRO 
22.00 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
23.45 ТСН 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
09.40 «Чотири весiлля - 3» 
11.00, 12.20 Т/с «Свати - 2» (1) 
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, 21.40 Т/с «Свати - 3» (1) 
22.45 Т/с «Склiфосовський» (1) 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.40 Новини 
08.10, 08.35 «Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 00.10 Т/с «Жити далi» 
10.20, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 6» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 6» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»  
21.00 Т/с «Поверни моє 
кохання» (2) 
01.10 Т/с «Зцiлення любов’ю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «7 природних чудес 
України» 
12.30 «Європа очима українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Незавершена 
боротьба...» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Українцям заповiдав...» 
17.40 «Не журiться, хлопцi» 
18.00 «Коридори» 
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
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
10.00, 18.00 Т/с «Чужi грiхи» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 Пам’ятi Квiтки Цiсик 
14.00 Х/ф «Гарна жiнка» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Селестiна» (2) 

ICTV
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний список» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Паралельний свiт 
15.05, 16.20 Громадянська 
оборона 
16.45 Дiстало! 
17.50, 22.35 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.35 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
23.25 Т/с «Ганнiбал» 

СТБ
07.45, 18.30 «За живе!» 
08.55 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
11.10, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.10 «МастерШеф 4» 
16.00 «Все буде добре!» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с «Друзi» 
11.55 Т/с «Татусевi дочки» 
15.55, 19.00 Т/с «Останнiй 
iз Магiкян» 
18.15, 01.55 Абзац! 
20.55 Т/с «СашаТаня» 
21.55 Герої та коханцi 
23.30 Х/ф «Лiтак 
президента» (2) 

2+2
08.40, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.40 Д/п «Зброя майбутнього» 
10.40 Д/п «Знищенi за мить» 
12.15 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00, 20.20 Т/с «Перевiзник-2» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.20 Д/п «Страшне завтра. 
Донбас: Енергетика» 
21.20 Х/ф «Робокоп: 
Розплавлення» 

УТ-1
06.00, 00.25 Вiд першої 
особи 
06.30, 07.00, 08.00, 21.00, 
05.00 Новини 
06.40, 07.10, 08.10, 08.50 
Спорт 
07.20 Тепло.ua 
07.30, 23.25 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00, 12.15 Європейськi 
iгри. Стрiльба з лука 
11.00, 13.00 Європейськi 
iгри. Велоспорт 
11.30 Європейськi iгри. 
Стрiльба кульова 
14.10 Казки Лiрника Сашка 
14.20 Мультфiльм 
14.30 Надвечiр`я 
15.30 Європейськi iгри. 
Спортивна гiмнастика 
18.15 Європейськi iгри. 
Боротьба вiльна 
19.30 Європейськi iгри. 
Стрибки у воду 
20.00 Європейськi iгри. 
Тхеквондо 
21.35 Європейськi iгри. 
Щоденник 
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, 23.45 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, 12.20, 20.30, 21.40 
Т/с «Свати - 3» (1) 
13.30, 14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» (1) 
22.45 Т/с «Склiфосовський» (1) 
00.05 Т/с «Заручники» (2) 
01.00 Х/ф «Не вiдпускай 
мене» (2) 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.30 Мультфiльми (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 00.10 Т/с «Жити далi» 
10.20, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 6» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 6» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Поверни моє 
кохання» (2) 
01.10 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Академiя 
батькiвства» 
12.10 «Вони прославили 
наш край» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Коридори» 
14.00 «Українцям заповiдав...» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без 
нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «Перлини 
Прибузького краю» 
18.00 «Iз криницi роду» 
18.30 «Думки вголос» 
18.50 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Що робити?» 
20.30 Соцiальна реклама 
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» 

07.40 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.10 Вiкно в Америку 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Шереметьєво-2» 
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 «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Ферма» (2) 

ICTV
06.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.55 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Т/с «Чорний 
список» 
11.50, 13.20 Паралельний 
свiт 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Провокатор 
14.50, 16.20 Х/ф «Васабi» 
17.05 Х/ф 
«Пристрель їх!» 
18.45, 21.05 Факти. 
Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.35 Свобода слова 
00.20 Х/ф «Джейсон Iкс» (2) 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.00, 18.30 «За живе!» 
09.15 Х/ф «Термiново 
шукаю чоловiка» 
11.10 Х/ф «Це мiй собака» 
13.05, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
21.00 «Мiстичнi 
iсторiї 2 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна в 16» 
23.50 «Дочки-матерi» 
00.40 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 М/с «Том i Джеррi» 
10.03 Т/с «Друзi» 
11.55 Уральськi пельменi 
14.00 Т/с «Татусевi дочки» 
18.00, 02.00 Репортер 
18.15, 01.20 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.20 Страстi за Ревiзором 
23.15 ППШ-2 

2+2
08.40 Т/с «Пригоди 
Мерлiна-3» 
11.40 Х/ф «Здiйнятися над 
сонцем» 
14.10 «Вайпаут» 
16.30 «Top Gear» 
17.30, 19.00 «ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
19.20 «Люстратор 7.62» 
20.20 Т/с 
«Перевiзник-2» 
21.20 Х/ф «Робокоп: 
Падiння та полум’я» 
00.00 Х/ф «Чотири 
кiмнати» 

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 21.00 
Новини 
07.20 На слуху 
08.30 Паспортний сервiс 
09.00 Європейськi iгри. 
Веслування на байдарках i каное 
10.25 Подорожнi 
11.30 Європейськi iгри. 
Стрiльба кульова 
12.05 Утеодин з Майклом 
Щуром 
12.30, 01.20 Дорогi депутати 
13.00 Європейськi iгри. 
Синхронне плавання. 
Боротьба жiноча. Стрiльба 
кульова. Веслування на 
байдарках i каное 
16.00 Театральнi сезони 
16.25 Перша шпальта 
17.00 Європейськi iгри. 
Боротьба жiноча 
19.30 Європейськi iгри. 
Стрiльба стендова. 
Синхронне плавання. 
Тхеквондо 
21.35 Європейськi iгри. 
Щоденник 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.25 Вертикаль влади 

1+1
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.45 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, 12.20 Т/с «Свати - 1» (1) 
14.10 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» (1) 
20.30, 21.40 Т/с «Свати - 2» (1) 
22.45 Т/с «Склiфосовський» (1)

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.30 Мультфiльми (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 00.10 Т/с «Жити 
далi» 
10.20, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-5» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Поверни моє 
кохання» (2) 
01.10 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Будьте здоровi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 Д/ф «Знайомство з 
судом» 
14.00 «Мова про мову» 
14.25 «Дива цивiлiзацiї» 
14.45 «100 шедеврiв» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 Д/ф «Майстри 
великої родини» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «Кулiнарiя вiд Андрiя» 
18.00 «Незавершена 
боротьба...» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
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 «Погляд 
зблизька» 
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 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Диявольський 
острiв» 
17.30 Програма «Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Мiранда з 
кригою» (2) 

ICTV
05.10, 14.05 Провокатор 
05.55 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний список» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Паралельний свiт 
15.05, 16.20, 20.20 
Громадянська оборона 
16.45 Дiстало! 
17.50, 22.35 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
21.35 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
23.25 Т/с «Ганнiбал» 

СТБ
05.50, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.25, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.05, 18.30 «За живе!» 
09.15 Х/ф «Дiамантова 
рука» 
11.10, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.10 «МастерШеф 4» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с «Друзi» 
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.35 Т/с «Вiсiмдесятi» 
18.15, 01.45 Абзац! 
19.00 Т/с «Останнiй iз 
Магiкян» 
20.55 Т/с «СашаТаня» 
21.55 Герої та коханцi 
23.05 Х/ф «Скеля» 

2+2
08.40, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.40 Х/ф «Цiль номер 
один» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00, 20.20 Т/с 
«Перевiзник-2» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
21.20 Х/ф «Робокоп: Темне 
правосуддя» 
00.00 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
00.30 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину» 

Просвітяни району з гли-
боким сумом сприйняли 
звістку про те, що відійшла 
у вічність колишня голова 

РО ВУТ «Просвіта» і керівник 
літературної студії «Сонячне 
гроно» при ЦРБ ПІДГОРО-
ДЕЦЬКА Галина Тимофі-
ївна. Висловлюємо щире спів-
чуття її родині. Хай світлою і незабутньою буде 
пам`ять про нашу колегу. Життєрадісною і до-
брозичливою залишиться вона в наших серцях.

ТОВ «Ваврик і Ко» набирає 
на роботу працівників

Тел.: 2-07-54, 095-041-71-04

Пам`яті товариша
14 червня ц. р. минає 10 літ відтоді, 

як переступив межу вічності 
ЩЕПТИЦЬКИЙ Петро Степанович

(1.03.1952 – 14.06.2005).
Тієї червневої гожої днини сонце повагом скотилось 

за обрій – аби завтра зійти знову. Зітхнувши, стомле-
но впав на поля зоряний вечір – аби завтра так само 

повторити свій плин. А він, знеси-
лено випустивши з руки перо, сту-
пив в небуття. Невже? Та ні! Хіба 
ж слово вмирає? Він не знав і не 
відав тоді, що повториться в слові 
не раз і не двічі, його думка, любов 
до життя, до людей дістануть кри-
ла і здіймуться до самого неба...

Він пішов, аби повертатися, за-
щораз множачи наші сили й ряди. 
Журналістами й журналістикою: і 
газетною статтею, й нарисом, і ві-
ршем – палким та ніжним. Відда-

ністю тому, що не минає, – Україні, вітцівщині, родині.
Спи спокійно, товаришу... Та ні, ти не спи, не дрімай! 

Ти буди нас до дій, до нових змаг во ім`я добра і життя 
на землі.

Членство РО НСЖУ.
Колектив редакції «Голосу народу»
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УТ-1
06.00, 00.25 Вiд першої особи 
06.20 Агровектор 
06.30, 07.00, 08.00, 21.00, 
05.00 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Європейськi iгри. 
Художня гiмнастика 
09.45 Європейськi iгри. 
Стрiльба кульова 
11.00 Європейськi iгри. 
Настiльний тенiс. Художня 
гiмнастика 
13.40 Вiра. Надiя. Любов 
14.45 Європейськi iгри. 
Стрiльба стендова 
15.30, 18.00 Європейськi 
iгри. Настiльний тенiс 
16.30, 20.00 Європейськi 
iгри. Тхеквондо 
17.00, 19.00 Європейськi 
iгри. Стрибки у воду 
21.35 Європейськi iгри. 
Щоденник 
22.00 Д/ф «Луганськ. 
Полюс вiдчуження» 
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, 12.20 Т/с «Свати - 3» (1) 
13.30, 14.05 «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 Мультфiльми (1) 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Жити далi» 
10.20, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
12.45 «Судовi справи» 
13.45, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 6» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 6» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 
23.30 Т/с «Як вийти замiж 
за мiльйонера» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Обереги» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 Д/ф «Знайомство з судом» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Схiд-Захiд. 
Децентралiзацiя» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «З Україною в серцi!» 
17.30 «Cлово має 
народний депутат» 
17.50 Телезамальовка 
18.30 «Слiд» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Захiдний експрес» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
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 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00 Пам’ятi Квiтки Цiсик 
14.00 Х/ф «Ангел з майбутнього» 
17.30 Програма «Гаджет 
Time» 
17.40 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Трiумф кохання» (2) 

ICTV
05.10, 14.05 Провокатор 
05.55 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний список» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Паралельний свiт 
15.05, 16.20 Громадянська 
оборона 
16.45 Дiстало! 
17.50, 22.35 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.35 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
23.25 Т/с «Ганнiбал» 

СТБ
07.10 Х/ф «Американська 
дочка» 
09.10 Х/ф «П’ять рокiв i 
один день» 
11.05 Х/ф «Коли її зовсiм 
не чекаєш» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.45 Т/с «Коли ми вдома». (2) 
19.50, 22.35 Х/ф «Iронiя 
долi, або З легкою парою!» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с «Друзi» 
11.55 Т/с «Татусевi дочки» 
15.55, 19.00 Т/с «Останнiй 
iз Магiкян» 
18.15, 01.25 Абзац! 
20.55 Т/с «СашаТаня» 
21.55 Герої та коханцi 
23.20 Х/ф «Дика орхiдея» (3) 

2+2
08.40, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30 Новини «Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.40 Д/п «Знищенi за мить» 
12.15 Х/ф «Нокаут» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00 Т/с «Перевiзник-2» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.20 Х/ф «Людина 
президента» 
21.20 Х/ф «Людина 
президента-2» 
23.20 Х/ф «Темна долина» 
02.00 Х/ф «Чорна Рада» 

УТ-1
06.00 Пiдсумки 
06.20, 07.25, 08.10, 08.50, 
23.00 Спорт 
06.35 Крок до зiрок 
07.45 У просторi буття 
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.25, 11.00 Європейськi 
iгри. Стрiльба кульова 
10.30, 13.00 Європейськi 
iгри. Велоспорт 
12.15 Європейськi iгри. 
Стрiльба з лука 
14.00 Європейськi iгри. 
Спортивна гiмнастика. Бокс 
18.15, 19.25 Європейськi 
iгри. Стрибки у воду 
20.15 Європейськi iгри. 
Пляжний волейбол 
21.00 Новини 
21.35 Європейськi iгри. 
Щоденник 
21.55 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.25 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.10 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
06.10, 20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.30 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
08.50 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.40 «Свiтське життя» 
10.40 Т/с «Каблучка з 
бiрюзою» (1) 
14.30 «Вечiрнiй Київ» 
16.30, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
23.15 Х/ф «Австралiя» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльми 
06.50 Х/ф «Скринька Марiї 
Медiчi» (1) 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «4.0 на користь 
Танєчки» (1) 
11.15, 02.55 Т/с «Так 
далеко, так близько» 
18.20, 20.30 Т/с «Мама 
буде проти» 
23.10 Т/с «Здрастуй, 
мамо!» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Учнiвський 
щоденник» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Музеями Тернопiлля» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Вона любила 
яблунь цвiт...» 
13.20 «Слiд» 
13.40 «З Україною в серцi!» 
14.00 «Свiт особистостi» 
15.00 «Любов 
Сонцепоклонника» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
16.30 «Допомагає служба 
зайнятостi» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.10 «Подорож гурмана» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «Подорожнi 
замальовки» 
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 «Бравi хлопцi» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Компромiс» 
12.30 Х/ф «Знайдеш друга 
- придбаєш скарб» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно.» Х/ф 
Бiляночка i Розаночка» 
16.20 Програма «Гаджет Time» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30, 03.00 Програма 
«Музичнi делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 Х/ф «Храм Шаолiнь» 
23.00 Програма «Про кiно» 
00.10 Час-Тайм 
00.30 Х/ф «У пошуках 
часу» (2) 

ICTV
08.35 Секретний фронт 
09.30 Антизомбi 
10.30 Дiстало! 
11.30, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.50 Iнсайдер 
14.45 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
22.05 Х/ф «Прошивка» (2) 
23.55 Х/ф «Острiв доктора 
Моро» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.05 Х/ф «За сiмейними 
обставинами» 
13.00 Т/с «Коли ми вдома» 
14.00 Х/ф «Iронiя долi, або 
З легкою парою!» 
18.00 Х/ф «Розумниця, 
красуня» 
22.10 Х/ф «Чудес не 
буває» 
00.15 «Давай поговоримо 
про секс» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 08.05 Kids Time 
06.07 М/с «Губко Боб - 
Прямокутнi Штани» 
08.07 Уральськi пельменi 
10.00 Ревiзор 
12.20 Страстi за Ревiзором 
14.15 Т/с «СашаТаня» 
19.00 Х/ф «Ципонька» 
21.00 Х/ф «50 перших 
поцiлункiв» 
22.50 Х/ф «Такi рiзнi 
близнюки» 

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 «Нокаут» 
18.00 Х/ф «12 раундiв» 
20.05 Х/ф «ВЕЖА» 
22.20 Х/ф «Солдати 
фортуни» 
00.15 Х/ф «Людина 
президента» 
02.10 Х/ф «Дорога на Сiч» 

УТ-1
06.00 Свiт православ’я 
06.50 Шеф-кухар країни 
08.10 Агровектор 
08.35 Тепло.ua 
09.00 Європейськi iгри. 
Батут. Аеробiка 
10.40 Європейськi iгри. 
Стрiльба кульова 
12.00, 14.00 Європейськi 
iгри. Стрiльба з лука 
16.00 Фольк-music 
17.25 Європейськi iгри. 
Художня гiмнастика 
19.00 Європейськi iгри. 
Стрiльба стендова. 
Стрiльба кульова. Стрибки 
у воду 
21.00 Новини 
21.35 Європейськi iгри. 
Щоденник 
22.30 Альтернативна 
музика 
23.10 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 

1+1
08.05, 08.35 М/с «Качинi 
iсторiї» (1) 
09.00 Лотерея «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» 
13.35 «Територiя обману» 
14.40 «Повернiть менi 
красу» 
16.00 «Чотири весiлля 4» 
17.20 Х/ф «День радiо» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Вiолетта з 
Атамановки» (1) 
00.55 Х/ф «Сьомий 
маршрут» (1) 

ІНТЕР
05.35 Мультфiльми 
06.00 «Подробицi» 
06.30 Х/ф «4.0 на користь 
Танєчки» (1) 
08.15 «Удачный проект» 
09.05 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
10.55 Х/ф «Доля» (1) 
14.15 Т/с «Мама буде 
проти» 
18.30, 21.30 Т/с «Опiвднi на 
пристанi» (1) 
20.00 «Подробицi тижня» 
23.55 Т/с «Здрастуй, мамо!» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
13.45 «Допомагає служба 
зайнятостi» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.10 «Подорож гурмана» 
15.45 «Думки вголос» 
16.00 «Храми Подiлля» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 Гурт «Ходаки» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Влада таланту» 
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» 
21.55 «Духовнi скарби 
України» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Тернопiлля крiзь роки» 
22.30 «Тетерiв» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Бiляночка i Розаночка» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30, 03.00 Програма 
«Слiдства.Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «У пошуках 
часу» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.35 Зiрка YouTube 
11.00 Дивитись усiм! 
12.35, 13.00 Х/ф «Мисливцi 
за привидами» 
12.45 Факти. День 
14.45 Х/ф «Мисливцi за 
привидами-2» 
16.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Стелс» 
22.40 Х/ф «Клiтка» (2) 
00.40 Х/ф «Темна правда» (2) 

СТБ
08.55 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на Майданi» 
10.50 Х/ф «Розумниця, красуня» 
15.10 «Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.55 Х/ф «Я щаслива» 
22.50 «Я соромлюся свого тiла» 
00.40 Х/ф «П’ять рокiв i 
один день» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.20 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
09.37 М/с «Том i Джеррi» 
11.55 Х/ф «Апартаменти Джо» 
13.30 Х/ф «Такi рiзнi 
близнюки» 
15.05 Х/ф «Ципонька» 
17.05 Х/ф «50 перших 
поцiлункiв» 
19.00 Х/ф «Зять» 
21.00 Х/ф «Мiй пацан» 
23.10 Х/ф «Керування 
гнiвом» (2) 

2+2
09.00 «Бушидо» 
09.50 «Легенди кiкбоксингу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 Д/п «Страшне 
завтра. Донбас: 
Економiка» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
14.00 Т/с «Бiблiя. Шлях 
апостолiв» 
15.45 Х/ф «Чингiсхан» 
18.30 Т/с «Спрага» 
22.00 Х/ф «ВЕЖА» 
00.15 Х/ф «Людина 
президента-2» 
02.10 Х/ф «Вперед за 
скарбами гетьмана!» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Імовірні певні ускладнен-

ня у взаєминах з колегами 
по роботі. З начальством 
удасться домогтися вза-
єморозуміння. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Зайвий раз з началь-

ством краще не зустрі-
чатися. Бажано спочатку 
думати, а потім діяти та го-
ворити. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Добрий період для того, 

щоб спокійно обміркувати 
стан, у якому ви опинилися, 
і знайти правильне рішен-
ня. Постарайтеся побути 
якийсь час на самоті, у спо-
кійній обстановці. 

РАК (22.06-23.07)
Ваші ідеї та починання бу-

дуть оцінені по достоїнству, 
але не відразу. Доведеться 

доводити свою правоту. 
ЛЕВ (24.07-23.08)

На перший план можуть ви-
йти особисті справи, питання, 
пов’язані з родиною, можуть 
зайняти увесь ваш час і думки. 
Можливо, буде багато занепо-
коєнь і складностей у прийнят-
ті конкретних рішень. 

ДІВА (24.08-23.09)
При бажанні ви зможете 

максимально використати 

розсудливість і впевненість 
у власних можливостях, при-
дасться і хист переконання. Не 
варто починати нові справи. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви можете стати просто 

незамінним працівником, 
чим би ви не займалися. На 
вас чекає багато контактів, 
не виключені короткі поїзд-
ки, переважно – ділового 
характеру. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Не варто очікувати яких-

небудь серйозних змін. 
Амбіції сприятимуть поліп-
шенню фінансового стано-
вища. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Прийшов час тішитися 

життям й уміло використа-
ти можливості, що відкри-
ваються. Сприятливий час 
для змін. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Варто орієнтуватися на 

власні чинності й можли-
вості. А от колеги можуть 
підвести. І не чекайте, що 
близькі люди будуть вам у 
всьому підкорятися. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Захопленість роботою 

завжди похвальна, тіль-
ки не доводьте себе до 
виснаження. Не забувай-

те про домашні справи. 
Постарайтеся бути по-
блажливими до колег по 
роботі. 

РИБИ (20.02-20.03)
Постарайтеся бути тер-

пимішими. В усіх є недо-
ліки. Треба щосили стри-
мувати емоції, особливо 
негативні. Це дозволить 
швидко впоратися з не-
приємною ситуацією. 

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 «Соло» 
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 «Формула 
здоров’я» 
13.10 Пам’ятi Квiтки Цiсик 
14.00 Х/ф «Погана звичка» 
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 «Мама-привид» (2) 

ICTV
05.10, 14.05 Провокатор 
05.55 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний список» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Паралельний свiт 
15.10, 16.20 Громадянська 
оборона 
16.50 Дiстало! 
17.50, 22.35 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.35 Т/с «Пристрастi за 
Чапаєм» 
23.25 Т/с «Ганнiбал» 

СТБ
05.20, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
05.55, 16.00 «Все буде добре!» 
07.35, 18.30 «За живе!» 
08.50 «Зiркове життя. 
Найкоротшi шлюби» 
09.50 «Вагiтна в 16» 
10.45 «Дочки-матерi» 
11.40, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.40 «МастерШеф 4» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї 2 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюся свого 
тiла» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с «Друзi» 
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
15.55, 19.00 Т/с «Останнiй 
iз Магiкян» 
18.15, 01.10 Абзац! 
20.55 Т/с «СашаТаня» 
21.55 Герої та коханцi 
23.30 Х/ф «Дочка якудзи» (2) 

2+2
08.40, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Д/п «Зброя майбутнього» 
10.40 Д/п «Знищенi за мить» 
12.15 Х/ф «ВИВЕРЖЕННЯ» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00, 20.20 Т/с 
«Перевiзник-2» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.20 Д/п «Страшне завтра. 
Донбас: Економiка» 
21.20 Х/ф «Робокоп: 
Воскресiння» 
00.00 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
00.30 Х/ф «Вiдключка» 
02.10 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 
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Інформує ОДПІ

Завданням охорони земель є забезпечен-
ня збереження та відтворення земельних 
ресурсів, екологічної цінності природних і 
набутих якостей земель.

Основна продуктивна властивість землі – 
її родючість, яка забезпечується наявністю 
грунтового покриву. Грунти є об’єктом осо-
бливої охорони, тому на власників земель-
ник ділянок та землекористувачів покла-
дається обов’язок підвищувати родючість 
грунтів та зберігати інші корисні властивості 
землі. Так, комплекс заходів, спрямованих 
на охорону і відтворення грунтів, визначе-
ний статтями 165-172 Земельного кодексу 
України, Законами «Про охорону земель», 
«Про державний контроль за використан-
ням та охороною земель», «Про пестициди 
та агрохімікати», іншими нормативно-пра-
вовими актами.

Виконуючи цей обов’язок, власники зе-
мельних ділянок та землекористувачі мо-
жуть підвищувати родючість грунтів та 
зберігати інші корисні властивості землі 
шляхом застосування екологобезпечних 
технологій обробітку і техніки, здійснення 
заходів з рекультивації, консервації або ме-
ліорації земельних ділянок.

Так, відповідно до ст. 52 Закону України 
«Про охорону земель» рекультивації під-
лягають землі, які зазнали змін у структурі 
рельєфу, екологічному стані грунтів і мате-
ринських порід та в гідрологічному режимі 
внаслідок гірничодобувних, геологороз-
відувальних, будівельних та інших робіт. 
При проведенні вищезазначених робіт, 
пов’язаних з порушенням ґрунтового по-
криву, землевласники зобов’язані знімати 
відокремлену грунтову масу, зберігати її та 
переносити на порушені або малопродук-
тивні земельні ділянки.

У ст. 51 Закону України «Про охорону 
земель» передбачено, що консервації під-
лягають деградовані та малопродуктивні 
землі, господарське використання яких є 
екологічно небезпечним та економічно не-
ефективним. Порядок консервації земель 
затверджений наказом Державного комі-
тету України по земельних ресурсах від 17 
жовтня 2002 року за № 175.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
меліорацію земель» меліорація – це комп-
лекс гідротехнічних, хімічних, агротехніч-

них, агролісотехнічних, інших меліора-
тивних заходів, що здійснюються з метою 
регулювання водного, теплового, повітря-
ного і поживного режиму грунтів, збережен-
ня і підвищення їх родючості та формуван-
ня екологічно збалансованої раціональної 
структури угідь.

Обов’язки землевласників та землеко-
ристувачів щодо збереження мереж зрошу-
вальних і осушувальних систем закріплені 
в Законі України «Про меліорацію земель», 
відповідно до якого експлуатація меліора-
тивних систем повинна забезпечувати опти-
мальний водний та повітряний режим грун-
тів, створення умов для високоефективного 
та екологічно безпечного використання ме-
ліоративних земель.

Проблема деградації земель в Україні є 
актуальною і гострою. Один з глобальних 
процесів сучасності – розширення опусте-
лення, падіння і повне знищення біологічно-
го потенціалу землі, що призводить до умов, 
аналогічних умовам природної пустелі.

Основні причини опустелювання земель 
– це водний дефіцит; збільшення поголів’я 
худоби; вирубка лісів; соленакопичення; 
вітряний клімат; низький рівень грунтових 
вод; помилки у веденні сільського господар-
ства.

На превеликий жаль, причиною опусте-
лювання є не лише зміна кліматичних умов, 
а й несвідома діяльність людини. Внаслі-
док неправильної агротехнічної практики 
на багатьох полях після збирання зернових 
хлібороби випалюють стерню. Спалювання 
стерні на полях нерідко стає причиною ви-
горання прилеглих до агроугідь лісосмуг. 
Зникнення лісосмуг, які на даному етапі вже 
значною мірою втрачені, призводить до ві-
трової ерозії, вивітрювання, пилових бура-
нів та опустелювання плодючих українських 
земель.

Природа не в змозі нескінченно проба-
чати помилки людини. Необхідно зупинити 
процес зміни грунту в бік опустелювання. 
І це можливо, якщо сільгоспвиробники ду-
матимуть не тільки про сьогоднішній при-
буток, а й про завтрашній день.

Любомир ХОМ`ЯК, 
начальник управління Держкомзему

у Чортківському районі

Разом з тим молоко 
може спричиняти за-
хворювання людини 
через наявність в ньо-
му небезпечних для її 
здоров’я мікроорганіз-
мів. Захворювання, що 
може викликати вжи-
вання молока, можна 
поділити на дві групи: 
інфекційні захворюван-
ня та харчові отруєння. 
Перші відрізняються від 
других тим, що не мають 
швидкого й раптового 
виникнення, не супро-
воджуються блювотою, 
нудотою, різкими боля-
ми в животі. Інфекційні 
захворювання можуть 
передаватись від люди-
ни до людини на відміну 
від отруєнь.

Розглянемо харчові 
отруєння, що можуть бути спричинені мо-
локом та молокопродуктами. До мікроор-
ганізмів, що слугують цьому і можуть бути 
виявлені в молоці та молокопродуктах, на-
лежать: сальмонели, стафілококи, лістерії, 
стрептококи, бактерії групи кишкових пали-
чок, клострідії тощо. Джерелами цих мікро-
організмів можуть слугувати корми, вода, 
обслуговуючий персонал, обладнання, 
неналежним чином піддане санітарній об-
робці. Важливим джерелом таких мікроор-
ганізмів можуть стати дійні корови, хворі на 
мастит (інфекційно-запальний процес у мо-
лочній залозі). Мастит спроможний виклика-
ти кожен із вищезазначених мікроорганізмів.

Бактерії роду Salmonella широко розпо-
всюджені в навколишньому середовищі. 
Вони викликають у людини харчові інфекції, 
що називаються сальмонельозами. Саль-
монельоз – гостре харчове отруєння, яке 
починається раптово і супроводжується бо-
лями в животі, діареєю, нудотою і блювотою.

Стафілококове харчове отруєння може 
виникнути внаслідок розмноження в молоці і 
молочних продуктах патогенних штамів бак-
терії Staphylococcus aureus. Для того, щоб 
викликати харчове отруєння, необов’язкова 
наявність самих мікробів в продуктах, тому 
що отруєння спричиняє токсин.

Лістерії також займають одне з провід-
них місць у виникненні спалахів харчових 
отруєнь, спричинених молокопродуктами. 
Особливо небезпечними в цьому плані є 
бактерії роду Listeria monocytogenes. Отру-
єння, викликане цими мікроорганізмами, пе-
ребігає важко. Крім головного болю, нудоти, 
блювоти, розвиваються нервові явища, ва-
гітним загрожує аборт.

Мастит корів може бути клінічно вираже-
ним та субклінічним (прихованим). Особли-
во небезпечним в плані потрапляння мікро-
організмів, збудників маститу до загального 
надою корів є субклінічні мастити, що ма-
ють прихований (безсимптомний) перебіг. 
У зв’язку з цим всі дійні корови обов’язково 
мають регулярно перевірятися на мастит. До-
слідити молоко можна у лікаря ветмедицини 
Чортківської райдержлікарні ветмедиции.

При субклінічному маститі виділяються 
патогенні мікроорганізми, більшість із них 
– це стрептококи та стафілококи, спромож-
ні стати причиною захворювання людей (на 
ангіну, скарлатину, отит, пневмонію, менінгіт, 
харчові токсикози та ін.). Обов’язкова пасте-
ризація молока на підприємствах молочної 
промисловості зменшує можливість поді-
бних захворювань серед людей.

Потрібно враховувати, що домішки моло-
ка від корів, хворих на мастит, до молока, 
отриманого від здорових тварин, можуть 
знизити якість всієї партії продукції. Тому 
для попередження захворювання необхідні 
систематична діагностика маститу, своє-
часне проведення лікувальних та профі-
лактичних заходів. У зв’язку з цим просимо 
працівників молокозливних пунктів свідомо 
та добросовісно ставитися до заготівлі мо-
лока. Вони повинні усвідомлюювати свою 

причетність до відповідальності за здоров’я 
людей, які споживають це молоко. На жаль, 
є ряд нарікань на небажання недобросо-
вісних працівників молокозливних пунктів 
співпрацювати із лікарями ветмедицини у 
питаннях дослідження молока, яке прийма-
ється від населення, на приховані форми 
маститу, хоча це – обов`язкова умова при-
ймання молока.

Молоко від корів, хворих на мастит, потра-
пляючи в збірне, знижує санітарну якість усі-
єї партії молока і створює загрозу здоров’ю 
людей. Крім небезпеки для здоров’я люди-
ни, маститне молоко непридатне для вироб-
ництва з нього молокопродуктів.

Із захворюваністю корів на мастит тісно 
пов’язане й питання якості молока та ви-
готовлюваних з нього молочних продуктів. 
При цьому захворюванні в молочній залозі 
корів відбуваються запальні процеси, які 
змінюють хімічний склад молока, його фізич-
ні і біологічні властивості. Найбільш різко ці 
зміни проявляються при клінічному маститі, 
змінюються фізичні та органолептичні влас-
тивості молока: консистенція, колір, смак; 
зменшуються густина, в’язкість, змінюється 
поверхневий натяг.

При субклінічному маститі не відмічаєть-
ся візуально органолептичних змін в секреті 
вим’я корів, тому власник тварини або спо-
живач не в змозі самостійно виявити, чи 
дане молоко отримане від корови, хворої на 
мастит. Для цього слід звернутися до лікаря 
держветмедицини, який за допомогою спе-
ціального тесту за декілька хвилин відразу 
скаже результат.

Маститне молоко знижує якість виготов-
лених з нього молочних продуктів. При мас-
титах змінюється хімічний склад молока: 
зменшується загальна кількість сухих речо-
вин, порушується співвідношення окремих 
компонентів. Ступінь зміни залежить від 
виду запального процесу. У біологічному 
відношенні молоко при маститах стає непо-
вноцінним. У ньому відсутні антибактеріаль-
ні речовини, воно містить багато мікроорга-
нізмів, у тому числі патогенних для людини.

Крім того, мастит завдає економічних 
збитків: зниження молочної продуктивності; 
вибракування молока; зниження його сорт-
ності; недоотримання телят; недоотримання 
молока при вибракуванні корів; витрат на лі-
кування хворих тварин.

Беручи до уваги вищевикладене, реко-
мендуємо власникам корів регулярно раз на 
місяць досліджувати молоко на приховані 
форми маститів, а працівникам молокоприй-
мальних пунктів пам`ятати, що все молоко, 
що надходить, має досліджуватися на при-
ховані форми маститів. Адже регулярно до-
сліджуючи молоко, ми піклуємося не тільки 
про здоров’я тварин, а й людей.

Ігор КОРЧИНСЬКИЙ, 
начальник Чортківської державної 

лікарні ветеринарної медицини

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Молоко та мастит
Молоко – незамінний продукт масового і повсякденного споживання. 

У раціональному харчуванні молоко не має конкурентів та замінників. Це особливо 
швидкопсувний продукт повсякденного попиту населення усіх вікових груп.

Обов’язок власників та користувачів 
земельних ділянок щодо охорони 

та відтворення грунтів
17 червня 1994 року в Парижі була прийнята Конвенція ООН про боротьбу 

з опустелюванням та посухами, яка набрала чинності 26 грудня 1996 року. 
Цей день міжнародна спільнота відзначає як Всесвітній день боротьби 

з опустелюванням та посухами.

Відповідно до п. 4 частини 1 ст. 6 За-
кону України від 8 липня 2010 року № 
2464-VI «Про збір та облік єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування» зі змінами та допо-
вненнями (далі – Закон № 2464) платник 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (далі 
– ЄСВ) зобов’язаний подавати звітність 
до фіскального органу за основним міс-
цем обліку у строки, порядком та за 
формою, встановленими центральним 
органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізує державну 
податкову і митну політику, за погоджен-
ням з Пенсійним фондом та фондами 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування. 

Згідно з п. 7 розд. ІІІ Порядку форму-
вання та подання страхувальниками зві-
ту щодо сум нарахованого єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України 
від 14 квітня 2015 р. № 435, якщо стра-
хувальник із числа страхувальників, за-
значених у п. 1, 2, 4 цього розділу, в звіт-
ному періоді змінює місцезнаходження, 
місце реєстрації або місце проживання 
(поза межами територіального обслуго-
вування фіскального органу, в якому він 
перебував на обліку), звіт за цей звітний 
період (з першого до останнього кален-
дарного числа звітного періоду) подаєть-
ся до фіскального органу за новим міс-
цем взяття на облік.

Таким чином, у разі зміни суб’єктом гос-
подарювання протягом бюджетного року 
місцезнаходження, пов’язаного зі зміною 
адміністративного району, звітність про 
суми нарахованого єдиного внеску по-
дається та сплачується за новим місцем 
взяття на облік.

Сектор комунікацій
Чортківської ОДПІ

Звітність та сплата ЄСВ 
при зміні місцезнаходження
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земельні ділянки

ПРОДАЮТЬСЯ
Ринок праці

будинокквартири

Вважати недійсними

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.

земельна ділянка 9 сотих у с. Біла по вул. 
Залужжя. Терміново. Недорого. 

Тел.: 098-579-61-26,
 095-041-71-04. 

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.

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

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.

послуги

макулатуру (картон) – 1,20 грн./кг, 
плівку поліетиленову – 5-6 грн./кг, скло-
тару різну – 0,20 грн., ПЕТ-пляшки та 
алюмінієві баночки. Тел. 097-700-05-12.

куплю

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

Тел.: 095-698-78-36, 2-44-40. 

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. 

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.

підвальне приміщення у Чорткові по вул. 
С.Бандери (навпроти інституту). Загальна 
площа – 137 кв. м (коридор і 6 кімнат). Окре-
мий вхід, висота стель – 3 м. Ціна – 220 у. о. за 
кв. м. Тел. 067-354-58-72. 

двоповерховий приватизований будинок по 
вул. Лісовій (Бердо). Є криниця, сад, город. А також: 
Омега-3 – 1000 міліграм, 220 капсул; гінко-біло-
ба – 120 міліграм (виробництва США); айфон 4 S 
(новий); бак металевий на 3 тонни води, пальми 
фінікові. Тел.: 2-18-04, 050-437-50-25. 

2-поверховий будинок по вул. Граничній-
Бічній, 42 (коробка і дах). Площа – 226 кв. м, зе-
мельна ділянка – 6 сотих. Підведений газ, світло, 
є колодязь. У наявності – інші будматеріали, бе-
тономішалка. Можливий обмін на квартиру з  до-
платою. Ціна – 40 тис. у. о. Тел. 097-546-72-00. 

терміново приватизований будинок у с. 
Переходи по вул. Чорний ліс (біля дач), із зе-
мельною приватизованою ділянкою 34 сотих. 
Є літня кухня, хлів, гараж, дві пивниці, крини-
ця й інші підсобні приміщення. Опалення – га-
зове і на твердому паливі. Холодна і гаряча 
вода – всередині помешкання. Під`їзна дорога 
з твердим покриттям. Тел.: 2-62-15, 

066-924-08-97, 066-924-08-34.  

незавершене будівництво – два котеджі в 
районі Синякового. Тел.: 067-354-58-90,

067-896-69-66.

Найчастіше ми обговорюємо права безро-
бітних громадян та роботодавців, державні 
гарантії у сфері зайнятості населення і рідко 
згадуємо про їх обов’язки та відповідальність, 
хоча вони чітко прописані в законодавстві, яке 
регулює зайнятість населення. 

Так, відповідно до пункту 2 статті 44 Закону 
України «Про зайнятість населення» зареє-
стровані безробітні зобов’язані: 

1) самостійно або за сприяння центру за-
йнятості здійснювати активний пошук роботи, 
який полягає у вжитті цілеспрямованих захо-
дів до працевлаштування, зокрема, участі у 
конкурсних відборах, здійснюваних робото-
давцями;

2) відвідувати територіальний центр зайня-
тості, в якому особа зареєстрована як безро-
бітна, у визначений і погоджений з нею час, 
але не рідше, ніж один раз на тридцять кален-
дарних днів;

3) дотримуватися письмових індивідуаль-
них рекомендацій щодо сприяння працевла-
штуванню, зокрема, брати участь у заходах, 
пов’язаних зі сприянням забезпеченню зайня-
тості населення;

4) інформувати центр зайнятості протягом 
трьох робочих днів про обставини припинення 
реєстрації, визначені у частині першій статті 
45 Закону України «Про зайнятість населен-
ня».

Відповідальність за достовірність поданих 
до центру зайнятості даних і документів, на 
підставі яких приймається рішення щодо ре-
єстрації особи як безробітної, та призначен-
ня їй матеріального забезпечення, надання 
адресних соціальних послуг покладається на 
самого зареєстрованого безробітного.

Виконання цієї статті включає не тільки ре-
гулярне відвідування центру зайнятості у по-
годжений час та дату, а й самостійний пошук 
місця праці, який передбачає відвідування яр-
марків вакансій, які організовує центр зайня-
тості, пошук роботи за допомогою інформацій 
від знайомих, оголошень в газетах, бюлете-
нях, на телебаченні, радіо, безпосередніх 
звернень до підприємств, самостійне подання 
оголошення в засоби масової інформації і т. д.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття» застра-
ховані особи, зареєстровані в установленому 
порядку як безробітні, зобов’язані своєчасно 
подавати відомості про обставини, що впли-
вають на умови виплати їм матеріального за-
безпечення та надання соціальних послуг. 

Якщо людина, яка зареєстрована безробіт-
ною, планує виїхати за межі України з метою 
працевлаштування чи здійснення іншої діяль-
ності, спрямованої на отримання прибутку, то 
вона зобов’язана повідомити про це державну 
службу зайнятості. 

Сума оплаченого забезпечення та вартос-
ті наданих соціальних послуг застрахованій 
особі внаслідок умисного невиконання нею 

своїх обов’язків та зловживання ними стягу-
ється з цієї особи відповідно до законодав-
ства України з моменту виникнення обставин, 
що впливають на умови виплати їй забезпе-
чення та надання соціальних послуг. 

У разі припинення професійної підготовки, 
перепідготовки або підвищення кваліфікації 
за направленням державної служби зайнятос-
ті без поважних причин або відмови працюва-
ти за одержаною професією (спеціальністю) із 
безробітних громадян стягується сума витрат 
на профнавчання. 

Слід сказати, що більшість безробітних, які 
отримують допомогу по безробіттю, добро-
совісно використовує свої права та виконує 
обов’язки, в тому числі своєчасно інформує 
центр зайнятості про своє самостійне працев-
лаштування. Однак є безробітні, які прихову-
ють факти такого працевлаштування, не по-
відомляють про реєстрацію їх як підприємців 
або ж несвоєчасно подають інформацію, яка 
пов’язана із виплатою допомоги по безробіт-
тю, і отримують таку допомогу безпідставно, 
що відповідно до підпункту 8 пункту 1 статті 
45 Закону України «Про зайнятість населен-
ня» тягне за собою припинення реєстрації їх 
у центрі зайнятості та повернення ними отри-
маної допомоги по безробіттю.

Наголошуємо, що не тільки  громадяни, а й 
роботодавці мають ряд обов’язків, які покла-
дені на них законодавством про зайнятість 
населення.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття» робото-
давцеві забороняється вчиняти будь-які дії, 
що можуть призвести до прийняття ним разом 
із застрахованою особою спільного рішення, 
яке може в подальшому зашкодити цій особі 
або членам її сім’ї реалізувати своє право на  
забезпечення  та  отримання соціальних по-
слуг відповідно до згаданого закону. 

Із роботодавця утримується сума виплаче-
ного забезпечення та вартості наданих соці-
альних послуг безробітному в разі:

– надання недостовірних даних про заро-
бітну плату колишнього працівника, про ви-
користання робочого часу, внесення неточних 
або неправильних записів до трудової книжки 
тощо;

– неправомірного звільнення працівника.
Отже, тільки неухильне виконання безро-

бітними та роботодавцями усіх покладених на 
них законодавством про зайнятість населен-
ня та про соціальне державне страхування 
на випадок безробіття обов’язків – важлива 
умова забезпечення успіху в пошуку роботи 
та отримання соціальних пільг і переваг від 
держави.

Ірина ГРИГОРУК,   
провідний юрисконсульт

Чортківського районного
центру зайнятості

ПОДЯКА
Пенсіонерка з м. Чортків Емілія Миколаївна 

Мудра щиро дякує лікарю-стоматологу Воло-
димиру Олексійовичу Доскочинському і його 
медичній сестрі Наталії Михайлівні Гуменюк 
за золоті руки, чуйне ставлення до пацієнтів 
і зичить їм здоров`я, добробуту в подальшій 
їхній роботі. 

недорого велика 3-кімнатна квартира в 
Чорткові, в новобудові, яка знаходиться в ра-
йоні Кадуба біля АЗС «УкрНафта». Підведені 
всі необхідні комунікації (вода, газ, світло). 
Загальна площа квартири – 95 кв. м, житлова 
площа – 60 кв. м, площа кухні – 13,5 кв. м. Та-
кож є можливість збільшення площі квартири 
близько на 50 кв. м (детальніша інформація по 
телефону або при зустрічі). Є підвал площею 
5 кв. м. 

Тел.: 095-208-47-94.

ТІЛЬКИ ОДИН ДЕНЬ
17 червня, у середу, 

з 9-ї до 16-ї год. 

КУПУЄМО 
ДОРОГО ВОЛОССЯ

натуральне – не коротше 32 см, 
сиве, фарбоване – від 42 см

та шиньйони
При здачі волосся стрижка та проїзд 

у громадському транспорті оплачуються.

ГОДИННИКИ 
механічні радянські наручні 

у жовтих корпусах на запчастини 
вибірково

Адреса: готель “Таня”, 
перукарня: “Завиток” 

м. Чортків

Чортківське райСТ здає в орен-
ду приміщення кафе «Тещин 
язик», на будь-який вид діяльнос-
ті (можливе переобладнання під 
офіс) за адресою: м. Чортків, вул.
Залізнична, 87.

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

диплом кваліфікованого робітника з отри-
манням середньої освіти серії ДМ за № 010171, 
виданий 23 червня 1998 р. Чортківським про-
фесійно-технічним училищем № 29 Тернопіль-
ської області за спеціальністю: маляр, буді-
вельний штукатур на ім`я: МОРОЗ Михайло 
Тарасович.

посвідчення дитини з багатодітної сім`ї, ви-
дане відділом у справах молоді та спорту 
Чортківської райдержадміністрації на ім`я: ПИ-
ЛИПІВ Наталія Ярославівна.

Чортківська районна державна адміні-
страція оголошує конкурс для визначен-
ня перевізників на приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не 
виходять за межі району:

16-8 Чортків – Тарнавка
Довжина маршруту – 25 км.
Кількість оборотних рейсів – 1
Дні виконання 1 ... 6
Для участі у конкурсі автомобільний переві-

зник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо 
заяву за формою, визначеною згідно з додат-
ками, і такі документи:

1) нотаріально завірену копію ліцензії на 
право надання послуг з перевезень пасажирів 
(може подаватися в одному примірнику, якщо 
перевізник-претендент бере участь у кількох 
конкурсах, які проводяться на одному засі-
данні);

2) перелік транспортних засобів, які про-
понуються до використання на автобусному 
маршруті, із зазначенням марки, моделі, паса-
жиромісткості (з відміткою «з місцем водія/без 
місця водія»), VIN-коду транспортного засобу, 
державного номерного знака, року випуску 
транспортного засобу;

3) копії ліцензійних карток на кожний авто-
бус, який пропонується до використання на 
автобусному маршруті;

4) копії свідоцтв про реєстрацію транспорт-
них засобів або тимчасових реєстраційних 
талонів автобусів, що пропонуються до вико-

ристання на маршруті;
5) копію документа, що підтверджує прове-

дення процедури санації (за умови проведен-
ня санації);

6) перелік транспортних засобів, пристосо-
ваних для перевезення осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, які пропонуються 
для роботи на автобусному маршруті, або 
письмова інформація про їх відсутність;

7) копію штатного розпису, податкового роз-
рахунку сум доходу, нарахованого (сплачено-
го) на користь платників податку, і сум утрима-
ного з них податку (форма N 1ДФ) за останні 
повні два квартали.

8) анкету.
Комплектність поданих документів переві-

ряє в міру їх надходження організатор.
Ознайомитися з умовами проведення кон-

курсу, отримати документи для участі в кон-
курсі можна у відділі розвитку інфраструктури 
Чортківської районної державної адміністрації, 
каб. 16, в робочі дні з 8-ї год. до 17 год. 15 хв.

Документи на конкурс приймаються до 3 
липня 2015 року за адресою: м. Чортків, вул. 
Шевченка, 23, відділ розвитку інфраструктури 
райдержадміністрації, каб. 16.

Засідання конкурсного комітету відбудеть-
ся 21 липня 2015 року о 10-й год. за адресою: 
м. Чортків, вул. Шевченка, 23, кабінет першо-
го заступника голови районної державної ад-
міністрації (№ 26).

Довідки за телефоном (03552) 2-27-82.

Відповідальність безробітного 
й роботодавця за подання 

неправдивих даних

Оголошення



№ 22 (8519), 12 червня 2015 року

Вітання, акценти12

+17 ... +29

ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ 
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
13 червня

+20 ... +31

НЕДІЛЯ
14 червня

+21 ... +29

ПОНЕДІЛОК
15 червня

+17 ... +24

ВІВТОРОК
16 червня

+13 ... +15

СЕРЕДА
17 червня

+10 ... +17

ЧЕТВЕР
18 червня

+14 ... +18

П`ЯТНИЦЯ
19 червня

Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного госпо-
дарства повідомляє про те, що З 16 
ПО 18 ЧЕРВНЯ Ц. Р. НЕ БУДЕ 
ВОДИ у зв’язку з миттям басейнів.

Вода з першої по-
дачі після миття ба-
сейнів використову-
ється як технічна. 

Просимо вибачити за незручності.

Щиро вітаємо з 60-річчям
Ольгу Петрівну ЛЕВЧУК

зі с. Заболотівка.
Вже сивий туман 
   покриває волосся, 
Вже діти дорослі 
   й онуки ростуть, 
А серце таке 
   молоде ще і досі,
І руки спочинку 
 ніяк не знайдуть. 
Спасибі, мамо, 
  спасибі, рідненька,
За те, що теплом 
                зігріваєте нас.
За те, що в щасливу 
                    і скрутну хвилину 
Ми можемо серцем 
                    схилитись до Вас. 
Нехай Вам довіку 
                  щасливо живеться,
Хай завжди достаток
                      у домі ведеться,
Дитячий сміх нехай лунає, 
Ваше серце звеселяє.
Наша мила і люба, 
                   найкраща у світі, 
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я 
                             у Вас було.
Хай кожна мить і кожна днина
Для Вас будуть 
             сповнені добром, 
Нехай Господь оберігає 
Від злих людей і різних бід,
А Матір Божа, Цариця Свята,
Дарує здоров’я і многа літа.

З найкращими 
побажаннями – батьки, 

донька Оксана з сім`єю, син 
Сергій з сім`єю.

Вітаємо з Днем народження
Світлану Іванівну ЮРЕЙКО.

Здоров`я міцного на довгі роки
Щиро бажаємо Тобі залюбки.
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку,
Нехай Ангел Божий поруч з Тобою крокує,
А Господь многая літ дарує.

Колектив 
баклабораторії 

Чортківської ЦКРЛ.

У чарівну пору літнього розмаїття 
щиро вітаємо дорогого сина, люблячого 

чоловіка, батька, дідуся й брата
Віктора Михайловича РИБАКА 

з Днем народження, а також даруємо 
добротну в̀ язанку сердечних привітань 

і побажань з нагоди благословенного 
дня – народження внучечки.

У щедрий сніп зібралися літа
Мов повнозерне сонячне колосся, 
І, хоч взялося інеєм волосся, 
У Твоєму житті – і мудрість, й доброта. 
Нехай краплини долі золотої впадуть 

дощами вдячності й уваги, бажаємо на-
снаги і здоров’я, від Бога – щастя, від лю-
дей – поваги. Нехай життя буде щедрим, 
як літо, доброї долі – на многії літа!

З любов̀ ю та повагою – 
мама Софія, дружина Надія, 

діти Анатолій та Оксанка з 
сім`ями і вся дружна родина.

9 червня відсвяткував 
свій День народження

Ігор Євгенович РОМАНІВ
із с. Шульганівка.

Нехай Тобі вічно всміхається доля,
Несуть тільки радість майбутні роки, 
Хай щастя й здоров`я 
                    не зрадять ніколи, 
Збуваються мрії, бажання й думки.
Трояндами врода хай довго ще квітне, 
Усмішка весела цвіте на устах,
І тільки все добре, веселе й привітне 
Завжди переходить 
                    в майбутньому шлях. 
Хай Матінка Божа від зла захищає 
Тебе кожен день, 
                           як молитва свята, 
Христос хай здоров’я 
       Тобі посилає 
На довгі, щасливі і благі літа!

З любов̀ ю – мама Надія, 
тато Євген, брат Роман 

з дружиною Марійкою, 
племінники Надійка 

та Христинка.

Дорогу нам людину – дбайливого 
чоловіка, турботливого батька, 

люблячого дідуся, хорошого свата, 
вірного друга  

Олега Васильовича МЕЛИМУКУ 
з Чорткова щиросердно вітаємо 
з 55-річчям від Дня народження! 

Наш славний
                і рідний, 
 найкращий у світі, 
З Тобою нам завжди 
   затишно й світло. 
Ти гарний господар 
     і батько чудовий, 
Даруєш турботу 
    та море любові. 
Спасибі за ласку, 
                за руки умілі, 
Що вмієш підтримати словом і ділом, 
Що в рідному домі надійно та щиро, 
Живи нам на радість у щасті та мирі, 
Хай Бог милосердний з високого неба 
Дарує усе, чого Тобі треба, 
А Матінка Божа – Цариця Свята – 
Дарує щасливі і довгі літа.

З любов̀ ю – дружина, діти, 
онук Владик, свати 

Сторожуки, друзі з Києва.

15 червня відзначає своє 18-річчя 
дорогий син, люблячий братик і внучок, 

наша радість і надія
Вітя МІЩАНЧУК

з Чорткова.
Зичимо Тобі ми, 
               наш хороший,
Радості й добра 
                  на всі літа,
Вірних друзів 
                 і легкої ноші
На крутих 
   доріженьках життя.
Хай світлою буде 
         життєва дорога,
Опіка й ласка 
                    від Господа Бога.

З любов̀ ю – рідні.

Творче коло

Чортківська РО НСЖУ помітніша поміж «посестер» області й чи-
сельністю (адже налічує поза двадцять п`ятеро особистостей), і тим, 
що має свого духівника – доктора теології, канд. пед. наук, журналіс-
та й літератора о. Василя Погорецького. Він, як і зазвичай, поблаго-
словив зібрання, а словом настановляв: «Треба шукати шляхи, щоби 
запалене серце нести до людей». І обрав за пропоноване колегам 
гасло мовлене Оленою Телігою: «Досить слів, пора для діл настала». 

– Якщо людина зазвичай несе один хрест, то творці, митці – два 
хрести: один в руці, другий в серці, – глаголив отець.

І є в тому суща правда: журналісти всякчас на передовій. Нині ж 
– ще й не в переносному, а й прямому розумінні. Ріст чисельності на-
шої спільноти теж зумовлений викликами часу, поставленими перед 
Україною: до Спілки влилися в клекоті Майдану Олег Марчак – його 
«очі», а війни на сході, іменованої АТО, – Володимир Шерстій, во-
лонтер-репортер. Власне таким же меседжем – щодо правильного 
розуміння поставленої мети та правдивого висвітлення подій – було 
позначене й слово до учасників нашого творчого кола, журналістів 
за фахом та станом душі, голови райдержадміністрації Михайла 
Сташківа.

Спозиціонувати журналіста будителем часу й суспільства мала на 
меті керуюча справами районної ради, поетка й громадська діячка 
Тетяна Яблонь («нація, що спить, ніколи не збудує держави»); глаша-
тая й трибуна – редактор міського часопису «Чортківський вісник», 

теж поетка Ірина Брунда («домагаймось чистоти в собі – найперший 
цензор сидить в нас»); очільниця освітньої галузі району, теж «по-
сестра» поетичного цеху Ірина Гулька («велика місія того, хто пише, 
– писати правду»). «Виростуть троянди й виноград у нужденних, 
темних душах» – таке насліддя на журналістському шляху стремлін-
ня до правди, до волі, до істини пророкувала палким віршем Раїса 
Обшарська, членка врівень ще однієї творчої Спілки – письменниць-
кої. Переглянути себе й не фальшивити, у стрімкому вирі заполіти-
зованого життя не згубити Людину закликала екс-редакторка двох 
часописів Олександра Іванців. 

У плині зібрання щиро ділилися набутками й прорахунками на 
творчій стезі очільник наймолодшого друкованого видання, що 
зродилося в горнилі часу, – інформаційного бюлетеня ОМВК «Чорт-
ківський воїн» Михайло Опиханий, а також функціонер туристичної 
галузі із фаховою журналістською освітою Руслан Новак. Щойно по-
вернувшись із зібрання журналістської спільноти в обласному цен-
трі, редактор «Голосу народу» Любомир Габруський припровадив 
вітання очільництва ТОО НСЖУ, «приправлене» нагородами для на-
ших колег: фотокореспондента районки Ореста Лижечки та ведучої 
радіопередачі духовного змісту, сестри ЗСПР Марії (Кузь). Хвилиною 
мовчання вшановано пам`ять журналістів, котрі за викликом часу 
склали «душу й тіло за нашу свободу».

Спом`януто й ім`я журналіста Петра Шептицького – днями минає 

десять літ, як він відійшов у засвіти. Спом`януто недарма: одностай-
но вирішено, аби продовжив своє життя конкурс його імені, запрова-
джений ще 2007 року, що тривав кілька літ поспіль. До цього поохо-
чувала побратимів по перу свого чоловіка вдова журналіста Оксана 
Шептицька, загостивши на зустріч з його книжкою «Перед аркушем 
чистого паперу», а власне механізм реалізації такого наміру озвучив 
ініціатор конкурсу, головний редактор журналу «Золота пектораль» 
та однойменного інтернет-сайту Володимир Погорецький. Конкрети-
зував пропозиції, уособивши спільну думку, майстер фотографічно-
го цеху Володимир Тихович. 

Отож, конкурс ім. Петра Шептицького, на який подаються роботи 
публіцистичного характеру, художнього слова, фотосвітлини, при-
йматимуться та публікуватимуться в часописах «Голос народу», 
«Чортківський вісник», сайті «Золота пектораль». Триватиме кон-
курс до 1 березня наступного року – дати народження покійного 
журналіста. Переможців буде відзначено й грошовими преміями, і 
Грамотами. Найпомітнішою заохотою, власне, для переможця, стане 
можливість опублікування його твору в журналі «Золота пектораль».

Анна БЛАЖЕНКО
Голова районної організації 

Національної спілки журналістів України 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Ну хто б, здавалось, журналіст...»

Таке поняття-роздум задала, було, в плині подій сучасся чортківська поетка Галина Грицьків. А й справді, хто? Означити саме поняття у переддень нашого фахового дня 
спробувало й собі членство районного згромадження НСЖУ – далебі, його воно передовсім і стосується...


