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Виходить з 1939 року

Подія Погляд зблизька

Чортків, зустрічайте!

з 6 по 8 червня, стадіон В.Великого

Днями Центральна виборча комісія 
оголосила офіційні результати позачергових 

президентських виборів, які відбулися 25 травня 
ц. р. Здобувши перемогу ще у першому турі з 

несподіваним для багатьох результатом 54,7 
відсотка підтримки виборців, новим президентом 

України на найближчі п`ять років став 
Петро Порошенко.

П`ятий за часи незалежності Президент України на-
родився  26 вересня 1965 р. у м. Болград Одеської об-
ласті. Народний депутат України 3-5-го і 7-го скликань. У 
минулому працював міністром закордонних справ Укра-
їни, міністром економічного розвитку і торгівлі, членом 
Ради Національного банку України. Заслужений еконо-
міст України. Лауреат Державної премії у галузі науки і 
техніки. Одружений. Дружина Марина – лікар-кардіолог. 
Має четверо дітей – двох синів і двох доньок. 

Завтра – 7 червня ц. р. відбудеться інавгурація ново-
обраного Президента України П.Порошенка, на яку при-
будуть глави понад 20 держав світу. Вона пройде у сті-
нах Верховної Ради України та у соборі Святої Софії. 

З обранням глави держави чортківчани, як і всі укра-
їнці, з нетерпінням очікують припинення протистояння 
на сході країни і подальшого прогресу України у ре-
формуванні галузей економіки та політичного устрою 
задля якнайшвидшої її інтеграції у європейське спів-
товариство.

П`ятий Президент України – 
Петро Порошенко

Проблема

У тихому болоті чорти водяться, 
або Тиха вода греблю рве

Про проблеми, якими багатий наш район, у даному випадку 
– щодо питань екології водних ресурсів, «кричать», б`ючи на 
сполох, зі сторінок нашої газети активісти Го «Громадський 

майдан». Вони закликають наших краян не спостерігати мовчки 
за безладдям, що твориться на довкіл, а активно реагувати, 

бо ж від цього залежить і наше з вами здоров̀ я, ба, 
навіть й життя, адже недарма говорять: 

вода – джерело життя. Якщо воно забруднене, 
оте джерело, то звідки ж черпати здоров̀ я нашим 

громадянам? ось такі проблеми порушують 
у даній публікації активісти 
Го «Громадський майдан».

(Читайте на 3-й стор.)

Біллербек: симбіоз зусиль, 
успішності та модерну

Читайте на 5-й стор.
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Відповідальна за випуск Оксана СВИСТУН

Вітання На прийомі у народного депутата

Шановні краяни, 25 травня ми зро-
били важливий вибір – проголосували 
за кандидатуру Президента України.

І хоча прогноз результату виборів 
підтвердився – країна обрала Пре-
зидентом Петра Порошенка, я звер-
таюся з почуттям глибокої поваги та 
вдячності до наших краян, власне до 
тих, хто в день виборів віддав свій го-
лос голові Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода» Олегу Тягнибоку. Ваш ви-
бір – це переконання та впевненість у 
тому, що Олег Тягнибок за жодних об-
ставин не відступав і ніколи не відсту-

пить від ідеї українства, що не повинна 
мати жодної альтернативи. І безумов-
но, цій єдино вірній для нашого народу 
ідеї О.Тягнибок буде відданий повсяк-
час, продовжуватиме її конкретними 
справами, які підтвердять, що Всеу-
країнське об’єднання «Свобода» за 
очищення держави від бруду імпер-
ських ідеологій, пустопорожньої брех-
ні, жахливого хабарництва та корупції, 
що закривають шлях до розквіту нашої 
країни.

Вітаю усіх із завершенням виборів і 
щиро бажаю, щоби здійснилися наші 

сподівання щодо того, що з приходом 
новообраного Президента у владних 
структурах держави будуть патріоти, 
гідні поваги українців і країн світу, на-
роди яких живуть у щасті, радості та 
добрі. Запевняю, такий шлях перемо-
ги добра над злом, котре посіяне по-
передньою владою, без найменших 
сумнівів щиро підтримає словом і 
благородними справами вірне іде-
ям та ідеалам України Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода». 

Іван кАЛАкАЙЛо, 
 голова районного ВО «Свобода» 

Загалом більше сотні виборців побу-
вали 27 та 28 травня на прийомі у депу-
тата з надією на те, що Іван Михайло-
вич допоможе вирішити їхні проблеми. 
Питання стосувалися здебільшого 
пенсійного забезпечення громадян, 
розміру та затримки виплат соціаль-
них допомог,  «чорнобильських»,  по-
рушень земельного законодавства та 
виникнення у зв’язку з цим земельних 
спорів, невчасного виконання виконав-
чими службами рішень судів, допомог 
на лікування. Скаржилися також на не-
достачу коштів на реконструкцію та ре-
монти  сільських ФАПів і будинків куль-
тури, адже серед проблемних питань 
села сьогодні чи не на першому плані 
– незадовільне фінансування закладів 
культури, освіти, катастрофічний стан 
доріг обласного, районного та місце-
вого значень. Були виборці, які при-
йшли до депутата просто з порадами 
та пропозиціями, інші – поспілкуватись 
про події, які сьогодні відбуваються у 
нашій державі.

Депутат мав приємну нагоду висту-
пити на сесії Заліщицької районної 
ради та обговорити питання, які по-
ставили перед ним місцеві народні об-
ранці.

Іван Михайлович Стойко вислухав 
усіх і зробить депутатські звернення 
і запити у різні державні установи та 
інстанції, аби максимально допомогти 
вирішити проблеми, які турбують ви-
борців.

Окрім прийому громадян, депутат 
зустрівся зі студентським та викла-
дацьким колективами Заліщицького 
агроколеджу. Говорив парламентарій 
про те, що хвилює кожного з нас і ніко-
ли не забувається історією – Майдан 
та  перетворення і оновлення України. 

«Саме ви будуватимете іншу Украї-
ну – Україну без корупції, Україну без 
хабарів, Україну європейську, Україну 
демократичну, без кумівства, без бан-
ди Януковича – «Сім’ї», яка затерори-
зувала і загнала в ярмо нашу держа-
ву», – зазначив Іван Стойко у своєму 

виступі перед аудиторією.
«Майдан змінив усіх нас. Змінив вас, 

змінив мене. Ми вийшли, щоб змести 
антиукраїнський режим. І 21 листопа-
да минулого року, коли Азаров оголо-
сив, що підписання угоди про асоціа-
цію з ЄС не буде, першими на вулиці 
Києва вийшли, як в далекому – 90-му, 
саме студенти. Вийшли, щоб боротися 
за Україну чистоти, гідності і правопо-
рядку. Загалом через Майдани Києва, 
міст, селищ та сіл пройшли мільйони 
людей. Багато з них – відійшли у ві-
чність Небесною сотнею.  

На жаль, і сьогодні на Сході борять-
ся та гинуть ваші ровесники. Тому ми 
не маємо права повторити помилки 
минулого, змарнувати виборене», – 
звернувся Іван Михайлович.

Народний депутат переконаний, 
що уже найближчим часом потрібно 
обирати новий парламент, проводити 
вибори до місцевих рад та активно за-
йнятися люстрацією. «Лише тоді ми 
відчуємо себе вільними громадянами 
вільної країни, яка потрібна світові і 
якій потрібен світ», – стверджує Іван 
Стойко.

Загалом  Іван Михайлович вірить, 
що уже невдовзі ми оберемо пер-
ший за 23 роки існування незалежної 
України – український патріотичний 
парламент, в якому будуть відсутні ті 
політичні сили, які працюють на іншу 
державу – регіонали і комуністи. Щодо 
комуністичної партії, то, за словами 
народного депутата, заборонити її ді-
яльність потрібно негайно.

У своєму виступі народний депутат 
також сказав, що «великі та важкі ви-
пробування, які ми сьогодні проходи-
мо, неодмінно приведуть нашу країну 
до світлого, європейського, демокра-
тичного майбутнього. Але щоб цього 
досягнути якнайшвидше – кожен з нас 
на своєму місці повинен творити нову 
Україну». 

 Леся БоЖУк
Фото Ігоря кроЧАкА

Ідеї українства – в життя

Іван СТоЙко: «кожен з нас на своєму місці 
повинен творити нову Україну» 

Ваш вибір

Минулого понеділка, 2 червня, у ма-
лому залі засідань районної ради на-
раду при голові райдержадміністрації 
за участі керівників управлінь, відді-
лів та інших структурних підрозділів 
РДА і районних установ уперше про-
водив новопризначений її очільник 
В.Шепета. У нараді також взяли участь 
голова бюджетної комісії обласної 
ради О.Стадник, закріплений від ви-
щої представницької влади Тернопіль-
щини за Чортківським і Заліщицьким 
районами, заступник голови районної 
ради Л.Хруставка, заступник міського 
голови П.Волошин.

Нарада здебільшого носила озна-
йомчий характер з роботою різних 
підрозділів і служб, тож кожен їх ке-
рівник звітував про зроблене за попе-
редній тиждень і ділився планами на 
поточний.

У ході зустрічі головою райдер-
жадміністрації окремим керівникам 
структурних підрозділів було дано ряд 
доручень до виконання. Зокрема, підго-
тувати інформацію про вільні земельні 
ділянки, які розміщені на території ра-
йону і можуть бути запропоновані ін-
весторам для ведення підприємниць-
кої діяльності; звернутися з листом в 
облдержадміністрацію, обласну раду, 
до народних депутатів України, обра-
них від Тернопілля,  щодо перегляду 
рішення, прийнятого «Укрзалізницею», 
про відновлення маршруту пасажир-
ського потяга «Чернівці-Київ-Чернівці» 
через Чортків, який з 1 червня ц. р. 
пролягає територією Молдови; органі-
зувати зустріч голови райдержадміні-
страції з колективом пологового відді-
лення райлікарні за участю прокурора 
району з питань запобігання та проти-

дії корупції.
Підбиваючи підсумки наради, голо-

ва райдержадміністрації В.Шепета на-
голосив на необхідності проведення 
заходів з профілактики і запобігання 
корупції у всіх структурних підрозді-
лах райдержадміністрації, районних 
управліннях та установах, дотриманні 
політичної незаангажованості керівни-
ків при виконанні покладених на них 
завдань; зазначив, що на всі звернен-
ня громадян органи виконавчої влади 
повинні реагувати миттєво, вирішува-
ти проблеми в межах своєї компетен-
ції, не допускати формалізму в роботі, 
шанобливо ставитися до людей. Усі 
гілки влади мають працювати спільно 
і злагоджено для вирішення проблем 
громади.

Любомир ГАБрУСЬкИЙ

Сьогодні – День журналіста
Дорогі журналісти Чортківщини!

         Сердечно вітаємо вас із професійним святом.
Бути журналістом – дуже відповідальна справа. Адже по-

трібно завжди стояти на вістрі життя, відчувати сутність подій, 
які відбуваються в суспільстві, не лише розумом, а й серцем. 
Тому ваша професія – одна з тих, яку обирають за покликом 
душі.

 Сьогодні у людей є вільний вибір – що читати, що слухати, 
що дивитись. Саме ваше слово – точне, талановите, яскраве – 
може набути вирішального значення в формуванні суспільної 
думки. 

Революція Гідності, події останніх місяців у нашій державі 
вкотре підкреслили, що справжні журналісти робили і роблять 
важливу справу. Саме вони стали голосом народу України, 
який  захищає свою честь і гідність, своє майбутнє та майбутнє 
нашої держави. Саме завдяки журналістам ми усі разом мали 
можливість побачити та почути правду і стати на її захист.

Дякуємо вам за самовіддану працю, за гарячі серця та щире 
бажання спільно з громадянами змінювати життя на краще. 
Бажаємо кожному з вас мати високу довіру читачів і радіослу-
хачів! Майстерності вам у розкритті цікавих, актуальних тем, 
професійності, об`єктивності. Нехай буде гострим ваше перо, 
сильним, переконливим і полум`яним журналістське слово.

Мирного неба над головою та любові, розуміння і благопо-
луччя у ваших родинах.

Заступник голови 
районної ради                    
Л.ХрУСтАВкА

Голова 
райдержадміністрації
В.шеПетА

У райдержадміністрації

У неділю – День працівників 
легкої промисловості

Шановні друзі!
Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята.
Легка промисловість була й залишається однією з пріори-

тетних галузей економіки, завдяки розвитку якої збільшується 
економічний потенціал держави. Завдяки впровадженню інно-
ваційних виробничих технологій відкриваються нові перспек-
тиви розвитку підприємств легкої промисловості, підвищу-
ється ефективність роботи. Це упевнює в тому, що продукція 
галузі й надалі посідатиме гідне місце на споживчому ринку, 
матиме високий авторитет у покупців.

Щира подяка вам, шановні трудівники і ветерани легкої про-
мисловості, за сумлінну працю, високу професійну майстер-
ність і наполегливість в запровадженні новацій. Бажаємо вам, 
вашим родинам міцного здоров’я, щастя, добробуту, процві-
тання, щедрих професійних та життєвих успіхів.

Благодійність

наприкінці травня, як і кожного місяця, народний депутат України 
Іван Стойко приймав громадян свого виборчого округу. Цього разу 

він побував у Борщеві, Заліщиках, Чорткові, а також  у селах  – Білій, 
росохачі, Угрині, королівці та Бедриківцях.  

Україна – єдина
Шановні жителі Чортківщини!

Чортківська районна рада у зв’язку з численними, загроз-
ливими для життя народу України, провокаціями і військовою 
агресією зі сторони Росії на сході країни і в Криму просить 
зголоситись ті родини, установи, готелі, які готові надати 
житло для тимчасового проживання сімей-біженців або тих 
осіб, які зазнаватимуть утисків чи переслідувань в даних ре-
гіонах.

Не будьмо байдужими до долі інших громадян України!
 Пам’ятаймо, Україна – єдина!
контактні телефони – 2-33-73 або 2-12-78

У номер!
Учора колектив Чортківської районної газети “Голос на-

роду” за високопрофесійний рівень висвітлення життя краю, 
мужню витримку щодо недофінансування видань, утвер-
дження журналістського престижу в нелегких умовах Рево-
люції Гідності та з нагоди Дня журналіста нагороджено По-
чесною Грамотою Національної спілки журналістів України. 
Щиро вдячні НСЖУ за високу винагороду нашої нелегкої 
журналістської праці. Сподіваємось, що це не остання наша 
відзнака.
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Проблема

Після революції Гідності та під час подій 
в Криму постала серйозна проблема обо-
роноздатності країни. Як виявилось, попе-
редня влада, Міністерство оборони та його 
очільники, що переважно були вихідцями 
з Росії, робили усе, щоби підірвати оборо-
ноздатність української армії, руйнували 
оборонну систему держави. Не обійшла ця 
проблема і наш район. Усі пам’ятають, що 
зробили з чортківським аеродромом та ін-
шими спорудами військового гарнізону.

Багато патріотів були і є готові стати 
зі зброєю в руках на захист рідної землі. 
Для підвищення своїх військових навиків 
вони почали звертатись до військкоматів. 
Але, як виявилось, у нашому районі було 
неможливо відпрацювати військову під-
готовку через відсутність діючого поліго-
ну. Організація та облаштування такого 
об’єкта і стали одними з пріоритетних за-
вдань новоствореного ГО «Громадський 
Майдан», яке об`єднало дієвих активістів 
Чортківського району, більшість з яких 
безпосередньо брали участь в подіях на 
київському Майдані та були учасниками 

бойових дій на Грушевського та Інститут-
ській. Військовий сектор ГО «Громадський 
Майдан», проаналізувавши можливості 
проведення військової підготовки на те-
риторії району, прийшов до висновку, що 
доцільним є відновити старе військове 
стрільбище. Виходячи з вимог до таких 
об’єктів, перед  активістами відкрився ве-
личезний фронт робіт. Та зважаючи, що їх 
праця буде мати хоча і не миттєвий, але 
гідний результат, вони з рішучістю взялися 
за справу. З допомогою до них долучились 
деякі підприємства, підприємці та учбові 
заклади Чортківщини (про них обов’язково 
буде надруковано в наступних статтях).

Через декілька тижнів нелегкої праці 
місцеві жителі вже не впізнавали місце, 
де ще недавно паслась худоба, а старо-

жили говорять: «Стрільбище краще ніж 
за Австрії». Однак для повноцінного ви-
користання даного об’єкта і для військо-
вих цілей, з метою забезпечення безпеки 
населення проводилася певна процедура 
перевірок. І ось наприкінці  травня на тери-
торії відновленого активістами військово-
го стрільбища відбулись перші за декілька 
років учбово-бойові стрільби бійців вій-
ськової частини А-1915 під командуванням 
підполковника А.Вівсяного.

Гучні постріли, запах пороху, неприхо-
ване захоплення в очах командування та 
особового складу військової частини – це 
і стало нагородою для активістів ГО «Гро-
мадський Майдан».

                    Го «Громадський майдан»

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Це сталося близько двох років тому. Тернопільський во-
доканал промивав труби і отруєні відходи  вилили в річку. 
Результат цього екологічного злочину було відчутно і в на-
шому районі. Загинула вся риба. Рибоохорона нарахувала 
збитків на суму близько 4 млн. грн., справа була направлена 
в природоохоронну прокуратуру. Думаєте, покарали винних? 
Ні. Не знайшли. Бо начебто прийшов хтось і підкинув щось, 
тобто, вийшла, як тепер модно говорити, провокація. До чого 
я це все веду? А до того, що якби тоді не покрили таке без-
чинство, то, може, страх перед розплатою не спричинив би 
екологію нашого району до такого плачевного стану, а точ-
ніше сказати, катастрофічного. Мало того, що в місті немає 
очисних споруд та каналізації, а відходи життєдіяльності по-
трапляють в річку, бо бачте, хочемо жити як в Європі, маючи 
кілька туалетів, пральні автомати, ванни та душі, але септи-
ки, як у Європі, забуваємо зробити. І тече вся нечисть у річку, 
та й деякі підприємства, що «вижили» ще з часів радянщини, 
«допомагають»: стоїть нестерпний сморід, людям байдуже, 
а чиновники наче не в темі. Зате хочеться запитати міського 
очільника, чому в місті найвищі тарифи на воду та водовід-
ведення, якого просто не існує. І чи є в нашому місті служба 
з відкачування нечистот із туалетів та септиків і куди вона 
їх утилізує? На минулому тижні представники екологічної ін-
спекції на запрошення нашої організації взяли проби води з 
різних водойм нашого району. Чекаємо на результат.

Чортків став містом обласного підпорядкування, розши-
рився перелік новостворених підрозділів в міській раді. Тіль-
ки такого важливого для міста, як екологічний відділ, немає. 
Значить, міському голові це не потрібно, бо над цією пробле-
мою треба добре попрацювати. Це вам не земельні ділянки 
ділити, тим паче, що і генеральний план міста не пройшов 
жодної експертизи, в тому числі і екологічної, а отже, не може 
вважатися легітимним. А вода і далі тече каламутна…

***
А десь і не тече. До прикладу: на території одного з лісництв 

в нашому районі був спущений ставок (цей випадок транслю-
вали по ТВ-4) загального користування, не дивлячись на те, 
що риба зараз нереститься, а це є порушенням закону. З чим 
це можна порівняти? Хіба із зашморгом на шиї вагітної жінки. 
Та людям, в очах котрих з`являється блиск тільки при вигляді 
грошових купюр, не притаманні такі хороші людські якості, як 
честь, совість, любов та милосердя. Наглість та гроші – їх 
життєве кредо.

На сигнал про спущений ставок виїхали працівники «Тер-
нопільрибоохорони», представники самооборони і терно-
пільського автомайдану і затримали порушників о першій 
годині ночі 7 травня, взяли покази у свідків, склали протокол 
про завдання збитків природі на суму 96 тис. грн. Винуватці 
вибрали тільки товарну рибу (2350 кг), решту – знищили. По-
садові особи, які мали б охороняти водойму, самі здійснили 
злочин, завдали шкоду екології району, проти них порушена 
кримінальна справа. За словами очевидців, на місці злочину 
були помічені співробітники СБУ, які були напідпитку, вели 
себе по-хамськи та відмовлялись продемонструвати доку-
менти. Місцеві говорили, що вони «кришують» цей злочинний 
бізнес. Напевно, варто і СБУ почистити свої ряди від таких 
індивідуумів. 

Та цим справа не завершилась. Відчувши запах смалено-
го, винуватці поспішили в газеті «Вільне життя» подати ін-
формацію, помінявши все місцями. А про безпринципність та 
покривання порушників нашою прокуратурою і говорити не 
треба. І в цій історії вони вкотре взяли на себе роль захисни-
ка порушника. Вони не врахували лише одного – нас, борців 
за справедливість, багато і ми доведемо справу до кінця!

***
Та не один в селі пес Бровко… У с. Мухавка теж були спу-

щені 2 ставки. Коли туди виїхали активісти разом з інспекцією 
рибоохорони, до них вийшов чоловік, який не є власником, 
але поводиться як такий. Звісно, ні документів на оренду 
ставка, ні документів на виловлену рибу у нього не було. Зате 
був залізний аргумент: «Зараз приїдуть Сиротюк і Тягнибок і з 
вами розберуться». Після цих слів очевидці  запідозрили його  
у стосунках з партією «Свобода». Хотілося б від керівників 
цієї партії почути про приналежність даної особи до їх рядів 
і поцікавитись, чи хамство та увірування у безнаказанність є 
правилами поведінки члена їх партії. У результаті збитки, на-
несені цією чи кількома особами, склав 780 360 грн. 

***
Як-то кажуть у нас в народі: «Бог любить трійцю». І у на-

шій історії вона не забарилась. А сталося це на спиртозаво-
ді, гордості нашого району, що у Марилівці. У став, де була 
риба (за словами керівництва, її там не повинно було бути), 
спустили щось таке, що вся риба загинула. Крім того, що цей 
став є технічним, ми нічого не знаємо, нашим активістам та 
екологам не дозволили брати проби води з цих ставків. Те, 
що порушені гранично допустимі норми викидів – ясно, як 
Божий день. Наступне слово за екологами, які взяли зразки 
води перед та після даних технічних ставків. Про розвиток 
подій повідомимо в наступних номерах районки.

Наостанок хочемо  звернутися до громади району: «Люди! 
Не будьте байдужими, бо байдужість нас згубить. Реагуйте 
та звертайтесь – будемо разом будувати нашу державу!»

 
Активісти Го «Громадський майдан»

Три квартирні пограбування в новозбу-
дованому помешканні по вул. Шухевича. 
Крадії «прилюбували» собі даний будинок, 
мабуть, тому, що він, як вже вказано, тільки-
но зданий в експлуатацію, ще не всі квар-
тири заселені, мешканці ще не дуже добре 
знайомі зі сусідами навіть, так би мовити, в 
обличчя та й вхідні двері до під’їздів вста-
новлені однаковісічкі (з аналогічними зам-
ками). Саме це, скажімо, на руку злодіям, 
які спокійно, не викликаючи на себе жод-
них підозрінь, вільно заходять у будинок, 
мають можливість підібрати ключі або так 
звані відмички й проникають в квартири. 
Опісля пограбунку (забирають лише гроші 
та золоті прикраси) жодних слідів пошуку 
наживи за собою не залишають; покидаю-
чи чуже помешкання, закривають знову ж 
таки на замок двері. Господарям відразу й 
не кидається в очі, що в їхній квартирі по-
бував зайда-злочинець. 

За інформацією правоохоронних орга-
нів, крадіжки скоюють дві особи й доволі 
професійно. Тому настійна заувага та 
прохання від працівників райвідділу мілі-
ції до всіх краян: пильніше ставитися до 
збереження свого майна, не залишатися 
осторонь, коли помітили незнайомих під-
озрілих осіб, а відразу повідомляти до 
райвідділу. 

 ***
Крадіжка з фермерського господарства 

с. Ридодуби, що знаходиться на території 
колишнього колгоспного току. 

Ще наприкінці березня керівник вказа-
ного господарства запримітив, що пропа-
дає пальне з баків сільськогосподарської 
техніки. Встановив відеоспостереження, 
на якому пізніше було зафіксовано, що дві 
особи перелазять через огорожу і злива-
ють з баків рідину… Підозрілим видалося 
те, що сторожові собаки на злодіїв не на-
падають, а навпаки – привітно ластяться. 

Власник господарства вирішив само-
тужки впіймати зловмисників, зробивши 
на них засідку. 24 травня (акурат у перед-
день виборів) він, збираючись провести 
ніч на підприємстві, вгледів, що одна з ка-
мер спостереження закрита лопухом (про 
іншу злодії не знали). Вийшовши надвір, 
застав крадіїв «на гарячому». У часі пере-
слідування один порушник утік, інший був 
упійманий, та чинив опір. Учинилася штов-
ханина, внаслідок якої господар отримав 
перелом однієї руки й тріщини в кістці дру-
гої, а злодій все-таки накивав п’ятами. 

У ході розслідування виявилося: один 
із крадіїв – родич власника фермерського 
господарства, колись працював на дано-
му підприємстві (зараз уже – під домашнім 
арештом); його напарник у злочинних діях 

– раніш неодноразово судимий, до речі, 
ще не відбув останній термін покарання 
за попереднє вчинене злодійство (на часі 
– під вартою). 

Слідчими встановлено чотири факти 
скоєння крадіжок із даного господарства, 
зокрема – дизпалива, металобрухту й різ-
них автозапчастин.

  ***
Від директора ПАП «Добробут», що 

розташоване в с. Малі Чорнокінці, в рай-
відділ міліції надійшло повідомлення про 
те, що невідомими особами з даного під-
приємства було викрадено качку-несучку 
породи «Благоварка». 

Проведеними заходами розслідування 
працівниками міліції виявилося, що вкра-
дено 17 штук птахів вказаної породи. 

Один із працівників даного господар-
ства, знаючи, скажімо, всі ходи й виходи 
приміщення, орієнтуючись у процесі до-
гляду за птахами, вирішив «трішки підза-
робити». Попередньо домовився з жите-
лями сусіднього села про те, що ті куплять 
у нього цінну породу несучок, запевнивши 
покупців, що певна кількість, так би мови-
ти, птахо-голів виписана підприємством 
на нього ж за рахунок оплати. 

У вечірній час з 23-го на 24 травня змов-
ники завантажили у власне авто 17 качок 
(по 30 грн. за 1 шт., хоча вартість птахи 
даної породи – значно вища). Потішені 
вдалою домовленістю, дані громадяни 
заздалегідь прихопили з собою на місце 
«операції Х» ще й пляшку оковитої, там же 
її і розпили. В нетверезому стані подалися 
автомобілем додому. Та не так сталося, як 
гадалося. Не впоравшись з керуванням, 
втрапили в ДТП, авто перевернулося… 
Якось-такось «поставили його на колеса», 
заледве теплих, на щастя, ще живих качок 
доставили до свого помешкання, а авто, в 
якому так і залишилися купа пір’я та пта-
шиний послід, – до майстра… 

На часі – власник авто притягнений до 
адміністративної відповідальності за ке-
рування транспортним засобом у нетве-
резому стані та за передачу кермування 
(як виявилося пізніше) особі – співучас-
нику пригоди, котрий також перебував у 
стані алкогольного сп’яніння та ще й без 

наявності водійського посвідчення, а та-
кож – за скоєння ДТП. 

Крадій відповідатиме перед законом за 
злодійство. Проводиться розслідування, 
відомості за фактами внесені до Єдиного 
реєстру за ст. 185 ККУ.  

*** 
28 травня у райвідділ міліції від пред-

ставників служби безпеки ТОВ «Агропо-
ліс» надійшло повідомлення про те, що з 
даного підприємства шляхом демонтажу 
зовнішньої задньої стіни складу було ви-
крадено засоби захисту рослин «Май-
сТер», «Амістар Екстра», «Нікіт 240», збит-
ки становлять близько 600 тис. грн. 

Працівники міліції звертаються до всіх 
небайдужих, хто володіє будь-якою інфор-
мацією щодо вказаного злочину, допомог-
ти свідченнями в процесі розслідування. 
Не залишайтеся осторонь, телефонуйте: 
102 або 067-670-18-37. 

Керівником даного підприємства гаран-
тується суттєва винагорода. 

*** 
Володіючи оперативною інформацією, 

працівники УБОЗу УМВС України в Тер-
нопільській області 23 травня проводили 
слідчо-оперативні заходи в містах Чортків 
і Тернопіль. У ході даної операції в нашо-
му місті, а саме – на вул. Залізнична, 87, 
«Нова пошта», було затримано місцево-
го жителя. Під час огляду в громадянина 
виявлено поліетиленовий пакет із мета-
левими кульковими ручками. Опісля вилу-
чення даних предметів і проведення екс-
пертизи встановлено: дві, здавалось би, 
металеві ручки – це саморобні пристрої 
для вистрілювання патронами 5,6 мм 
(дрібнокаліберні набої); вони відносяться 
до вогнепальної зброї. 

Покупець придбав дані пристрої за за-
мовленням через мережу Інтернет, мов-
ляв, заради інтересу. Та ба – така ціка-
вість призвела до відповідальності перед 
законом.

Матеріали даного факту внесені до 
Єдиного реєстру досудового розслідуван-
ня за ст. 263 ч. 1 ККУ. 

тетяна ЛЯкУш
(За інформацією заступника 

начальника – начальника кримінальної 
міліції Чортківського РВ УМВС України 

в Тернопільській області підполковника 
міліції Андрія Свинарчука) 

У тихому болоті чорти водяться, 
або Тиха вода греблю рве

Своїми руками

Важко в навчанні – легко в бою…
Якщо бронежилет може 

врятувати життя лише одного 
солдата, то вмілий 

та досвідчений військовий 
не тільки залишиться живим, 

а й врятує інших. З такою 
думкою активісти Го 

«Громадський майдан» працювали 
над відновленням стрільбища.

Кримінал

Увага! Злодії!
У нашому районі за останній період часу (можна сказати, за два тижні 

наприкінці травня) скоєно ряд крадіжок різного типу.
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Відкрив її (теж традиційно) редактор видання Любомир 
Габруський. Склав вдячність присутнім, через уми й перо 
котрих перед читацьким взором ширшає кут огляду життя 
району. Здійснив спробу аналізу змін в газеті (а вони не ціл-
ковито райдужні – дошкуляють фінансові негаразди). Мит-
тю скорботи вшановано пам`ять дописувачів, що у міжчассі 
подібних зустрічей відійшли у вічність, а рівно – новітніх Ге-
роїв України: Небесну сотню і вже другу за ліком сотню па-
тріотів, що боронили єдину, неподільну Україну й полягли в 
боях із бандами терористів та сепаратистів.

Вручено Грамоти нашому активу – за багаторічну плідну 
співпрацю, відданість газеті, активну громадянську пози-
цію, популяризацію ідеалів добра, гуманізму, справедли-
вості, історії та культури рідного краю на сторінках голов-
ного часопису Чортківщини, вагомий внесок у формування 
громадської думки мешканців району, а також з нагоди Дня 
журналіста. Поміж зрілих за часом тісного спілкування з 
районкою – й нові імена: поміж них двоє позаштатних фото-
корів. Утвердження у фотомистецтві найвищого духу наці-
ональної гідності через літопис Майдану превалювало цієї 
зими-весни у творчості вже згадуваного Миколи Лановеги. 
Низка фоторепортажів, фотонарисів духовного змісту – то 
прерогатива ще одного фотоавтора Володимира Тихови-
ча.

Приємністю зібрання стала звістка про новоявлене член-
ство в Національній спілці журналістів України дописувача 
районки з науковим званням – кандидата історичних наук, 
викладача ЧІПБ ТНЕУ Ярослава Дзісяка (до слова, поміж 
автури газети вже є навіть доктор історії і філософії Яро-
мир Чорпіта, таке високе звання отримано ним цьогоріч від 
австралійсько-шведської наукової асоціації медієвістів та 
археографів). 

А відтак півторагодинна розмова мережилася власне 
висловлюваннями наших позаштатних кореспондентів на-
довкіл потреб та «забаганок» спільного «дитяти». Провідну 
для многопільного тлумачення нитку Аріадни кинув на за-
чин таки редактор «Голосу народу». Хоча б тезисно це зву-
чало примірно так: хочемо повернути чітку структуру номе-
ра, яка загубилася через перехід на 8-сторінковий формат; 
систематизувати виїзди в села, відновити проблематику на 
місцевому рівні; бракує матеріалів економічної тематики; 
чи потрібно нам іти в Інтернет, анонсуючи там провідні пу-
блікації та скеровуючи читачів до газети?

Слідом за цим напрочуд розкішним віялом галузилися 
бачення ретроспективи друкованого слова через призму 
районного масштабу. На важливості висвітлення теми фер-
мерства і фермера як основної на часі фігури у сільського-
господарському виробництві наголошував уповноважений 
Чортківського райвійськкомату полковник у відставці Сте-
пан Осадца. Колишня вчителька Ольга Ризак ратувала за 
те, аби газета спостерігала за станом патріотичного вихо-
вання у школі, мовляв, воно недостатнє. Її підтримав, по-
глибивши почуте, ще один автор газети з громадянським 
баченням широкого поля зору Олександр Казьва, перу ко-
трого належать високоінтелектуальні публіцистичні статті 
(згодом ще й Ю.Макотерський). Принагідно зосередив ува-
гу: тривожить проблема корупції і в загальнодержавному, і 
у місцевому масштабах. На важливості оперативності кри-
чущої інформації – криміналу, екологічних спалахів – наго-
лошував археолог Володимир Добрянський. В унісон йому 
потверджувала потребу часу й пенсіонерка Марія Торкіт, 
власне поетка, котра вміє угледіти й зорі в калюжі, однак 
переконана: добре, якби цих прикрих калюж у місті все ж 
меншало.

Згадуваний вже Ярослав Дзісяк припідніс приємність: за 
оцінкою журналістських кіл інших районок області нашій, 
мовляв, віддано неспростовну першість щодо патріотич-
ної просякнутості друкованими та фотоматеріалами в часі 
Майдану, революції Гідності – як ніде більше. Його підтри-
мав й шанований у краї громадський діяч та мистецький 
керівник Петро Голінатий: активною патріотичною позицією 
газета збудила почування читачів, найширших мас, про-
стимулювавши їх живу творчість, направду голос народу. 
Й недарма видруковувались цілі сторінки віршів, написа-
них серцем (навіть під такою рубрикою). Так само сталося 
і з Шевченкіаною. Та нині в суспільстві ведеться потужна 

проросійська пропаганда, отже, потрібна контрпропаганда. 
І тут важливе місце – газеті. Злинула подібна думка і з уст 
депутата міської ради багатьох скликань Юхима Макотер-
ського: напишіть, мовляв, чи переслідують у нас, в банде-
рівському краї, росіян, що живуть тут. 

Історик та краєзнавець, досліджувач цілих епох у життє-
писі району, області Степан Бубернак пропонував створити 
секції дописувачів, котрі б «вели» окремі теми: економіку, 
культуру, освіту, екологію тощо. І згадуваний вже Я.Дзісяк, 
і довголітній дописувач Ігор Слоновський (уродженець па-
тріотичного с. Полівці) лучилися в думці: читачі районки 
у кожному селі – навіть маленькому, навіть віддаленому 
спрагло очікують віддзеркалення власне своїх облич, своїх 
проблем, тяжб і втіх. То і є голос народу. Ще один з пред-
ставників староягільницького «земляцтва» (бо дописувачів 
з того села у нас чи не найчисельніше), Петро Палій пропо-
нував запроваджувати конкурси на газетних сторінках: на 
той чи інший жанр, на визначену тему, поміж різних вікових 
груп – одне слово, ратував за розмаїття масової роботи з 
читачами. 

Звісно, всі зауваги власне журналістський колектив ра-
йонки із втіхою приймає на «озброєння». Бо наміри й мета 
у нас єдині, що й засвідчила спільна світлина у переддень 
професійного свята газетярів, котрі не мислять себе без 
позаштатного активу. А те, що розмова тривала довго й на-
сичено, вкотре переконує: такі плідні зустрічі варто влашто-
вувати частіше.

Анна БЛАЖенко
Фото ореста ЛИЖеЧкИ

Слово – прицільніше за ...автомат

ось таку несподівану (а мо̀ , й виправдану сучассям) аналогію 
зненацька провів наш позаштатний фотокор микола Лановега, формуючи 

на загал власні почування з приводу бачень смислу друкованого слова. 
Він, як і півтора десятка інших позаштатних авторів районки, 

висловлював зауваги, побажання, пропозиції щодо спектру висвітлення подій, 
узагальнення фактів та явищ громадського життя на шпальтах «Голосу народу» в часі традиційної 

зустрічі нашого активу напередодні Дня журналіста.

Людина живе, про щось мріє, прагне, працює і майбутнє 
бачить переважно у веселкових барвах. Поки молоді, то 
старість для більшості з нас – це щось таке, яке не дуже й 
хвилює, та й наступить нескоро. Якщо й уявляється, то, зви-
чайно ж, забезпеченою, доглянутою дітьми, серед рідних, 
близьких, у колі сім`ї. А коли доля не обдарувала доньками-
синами чи от, як у нашого героя, забрала їх з життя ще ма-
ленькими – чого тоді чекати на старості літ? Адже різного 
типу будинки для людей літнього віку, геріатричні відділення 
у нас лише починають функціонувати і їм ще ой як далеко 
до того рівня умов проживання й обслуговування, що нада-
ються у подібних закладах в світі. Як бути в таких випадках? 
У нашому українському законодавстві, виходячи з таких по-
треб громадян, є документ, яким частково (пишемо частково, 
бо будь-яким документом, хай і ідеально виписаним, із за-
значенням усіх нюансів, не можна гарантувати забезпечення 
морально-етичних аспектів справи) врегульовано відносини 
між двома особами – непрацездатними громадянами та та-
кими, що зобов`язуються їх доглядати, – це договір довічного 

утримання.  Проте знову ж таки хочеться наголосити: вступа-
ючи у такі відносини – набувача (той, що повинен надавати 
догляд й утримувати) і відчужувача (та особа, котра потребує 
догляду й утримування) – перш за все треба ретельно зва-
жити обома сторонами моральні засади людей, між якими 
цей договір встановлюється. Адже насамперед такі стосунки 
базуються на довірі, доброзичливому ставленні між непра-
цездатною особою та її доглядальником. 

Ще у 2003 році, перебуваючи у 75-річному віці, герой на-
шої публікації П.Рудько та його дружина М.Рудько, жителі 
селища Заводське, уклали договір довічного утримання із 
Р.Оглоданим, теж жителем смт Заводське. І отут-то й по-
чалося. Якщо перших десь так півтора року сторони не ви-
казували претензій одна до одної, то після смерті дружини 
пана Рудька обурення останнього діями (чи недіями, як він 
вважає) утримувача набирало защораз сильніших обертів і 
згодом вилилося у позов відчужувача проти набувача, а та-
кож навпаки. Цивільну справу було розглянуто у суді й ви-
несено рішення, згідно з яким вирішено було задовольнити 
позовні вимоги як утримувача, так і престарілої людини. Тоб-
то, договір довічного утримання розірвано, а за паном Огло-
даним було залишено у власності майно, що перейшло до 
нього у власність після смерті пані Марії Рудько, до котрої, 
за свідченнями очевидців, він свої обов`язки щодо утриман-
ня виконав повністю. Судове рішення датується 5 вересня 
2006 р. На цьому відносини між двома добродіями не закін-
чилися, сподіваємося, уже крапку поставлено лише взимку 
цього року – викупом паном Рудько частини своєї квартири 
у колишнього утримувача. Для 86-річного старенького це не 
вкладається в голові: як можна своє ж, нажите багаторічною 
працею, у когось відкуповувати за гроші? Але у договорі дові-
чного утримання такі моменти чітко прописані: одна сторона 
(відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність 
житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме 
або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набу-
вач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням 
та (або) доглядом довічно. Характерною ознакою цього до-
говору є те, що він тягне за собою перехід права власності 
і у зв’язку з цим важливим є момент, коли особа, на користь 
якої укладається договір, стає повноправним власником від-
повідного нерухомого майна. Чи належним був догляд ста-
реньких чи ні – дуже важко довести свою правоту у такому 
делікатному питанні як одній стороні, так і другій. І як кожний 
з них трактує собі правильність утримання – теж питання 
спірне. Тому, напевно, зважившись все-таки на такий непро-
стий крок у житті, і стареньким, і утримувачам потрібно чесно 
запитати самих себе, наскільки ми довіряємо людям, на чию 
допомогу розраховуємо, та обговорити заздалегідь усі ситу-
ації, що можуть виникнути в процесі співпраці.

оксана СВИСтУн
Фото ореста ЛИЖеЧкИ

Підписаний документ 
– ще не гарантія 

доглянутої старості



Становлення марки
Наш візаві, до слова, цілковитий прототип сучасного молодого ке-

рівника з європейським мисленням, спілкуватися з котрим – всуціль 
задоволення, на зачин повторює, здається, прописний постулат: лег-
ка промисловість – це та, в котрої дуже нелегка доля. Він, по суті, 
ровесник підприємства: обидвом по 39 літ. Та в колектив п. Олександр 
влився вісімнадцять років тому. Тоді, 1996-го, каже, було ще далеко 
до ідеалу, під ноги стелився важкий шлях. Йшли перші роки функці-
онування перо-пухової під маркою Біллербек. А до того два десятки 
літ вона була типовим радянським підприємством. 1989-го ж приїхали 

німці і заснували з Укрпта-
хопромом спільне підпри-
ємство 50 х 50. Власне 
після того й ведеться 
часовий відлік статусу 
фабрики як підприємства 
зі стовідсотковими іно-
земними інвестиціями. 
Біллербек – прізвище 
конкретної людини: по-
чесного президента ці-
лого концерну одного з 
найпотужніших в Європі 
виробників постільних 
речей (воно прописало-
ся в Австрії, Швейцарії, 
Угорщині, потому в Укра-
їні), керівництвом котро-

го займалося вже ціле покоління його спадкоємців. Проте не тільки 
прізвище – це ще й наймення якості, котрій довіряють в низці країн. 
Це ім`я, бренд, котрий чортківські виробники вже купу літ мають за 
основний пріоритет, виповнюючи його потужним змістом. Через це 
й виготовлюваний тут, у цехах колишньої Чортківської перо-пухової 
продукт упевнено лягає на полиці крамниць по всій Україні. Біллербе-
ківську продукцію, на чому зупиняє увагу наш співрозмовник, залюбки 
купують й через Інтернет, хоча таку річ, як ковдра чи то подушка, за 
нашою українською ментальністю зазвичай мусять помацати. Однак 
безперешкодно спрацьовує бренд – і край. 

німці ідуть
Чисельність колективу натепер – 60 осіб. «На жаль, вона зменши-

лась упродовж останніх трьох років через скорочення обсягів вироб-
ництва – як й у всіх галузях, – зазначає Олександр Анатолійович. – 
Налічувалось понад 90 працівників станом на 2008-2009 роки, в час 
найвищого підйому економіки загалом», – додає. І ще: мається підроз-
діл в Києві, то окрема юридична особа, там трудиться ще майже стіль-
ки ж люду. Проте виробни-
цтво там не так суттєве, як 
потужний відділ збуту. 

Цікавимось, звідкіля га-
лузиться біллербеківське 
коріння, з якого роду? І 
чуємо: зареєстроване під-
приємство від юридичної 
особи в Австрії, проте на-
лежить той австрійський 
офіс німецькій фірмі. 

– Нам із власниками 
пощастило, – мовить п. 

Олександр. – Адже вони можуть допомогти і в придбанні сировини, 
й матеріалів, і обладнання. Ніхто не зможе організувати нам в межах 
України кредитування під такий відсоток, як вони. Тісно співпрацю-
ємо, діляться досвідом, поставляємо їм готові наповнювачі. Колись 
здорово виручали з реалізацією.

Власне отой німецький педантизм, скрупульозність, протокольне 
осмислення й виконання завдань хочеш-не хочеш, а таки прижива-
ються у партнерів. До певної міри це й простимулювало отримання 
підприємством з маркою Біллербек і з чортківською пропискою упро-
довж трьох років поспіль (2008-2010) незалежних відзнак «Вибір року 
№ 1».

Ота підпорядкованість німецьким методам господарювання (й ні-
мецьким інвестиціям) внесла свіжий струмінь не тільки в економіку 
краю, а й у ...річку. Наш візаві напівжартома стверджує, що стоки, 

котрі викидає фабрика в Серет, значно чистіші тамтешніх вод. Таке 
очищення забезпечує цикл прання пера на діючій тут німецькій лінії. 
Миючий засіб на цих очисних розкладається практично на 99 (!) від-
сотків. «Є у нас лінія, де відбувається від 5-ти до 8-ми циклів полос-
кання, – деталізує Олександр Анатолійович. – Іноді при 7-8-му циклах 
отримується дуже чиста вода, лінія збирає її в окремий резервуар і 
потім використовує для першого прання. Це – великий плюс». 

Вартість очисних споруд на підприємстві – понад 1 млн. грн. Сама 
міні-очисна споруда дуже сучасна і навіть ошатна з виду, ну чисто тобі 
велика пралька... 

Філософія сну
На біллербеківських підприємствах загалом виготовляють постіль-

ні речі – ковдри й подушки з різними наповнювачами: синтетикою 
(поліефірним антиалергенним волокном), пухом (і пером), вовною 
(і всуміш із синтетикою теж) та ще й всілякою екзотикою (верблюжа 
вовна, бамбук, целюлоза, евкаліпт). Наш візаві може переконувати у 
перевагах власне сучасного підходу до гарантії здорового сну соко-
вито й беззаперечно упродовж тривалого часу. Додає ремарку щодо 
помилковості тверджень, що пух і перо є алергенами, з посиланням 
на багаторічні дослідження з приводу клініки  Charite у Берліні. І ще, 
що жодне обладнання не здатне зробити зі старої подушки нову й 
жодні так звані «чистки пера» не повернуть властивості наповнювачу, 
котрий відслужив багато років й увібрав у себе літри поту, сліз та не-
гативної енергії. 

У Чорткові на вул. Копичинецькій, 126 маємо повний цикл виробни-
цтва, починаючи від сировини (вовна, синтетика, пір`я, котре повніс-
тю переробляється, чиститься, підводиться до стану наповнювача), 
пошиття чохла (декотрі надскладні, скажімо, для касетної пухової 
ковдри), наповнення й отримання кінцевого продукту. До слова, увесь 
цикл ми мали приємність спостерігати наживо, що й спробували пере-
дати засобом фотооб`єктива.

немає фірми без команди
Такий постулат видає «на-гора» п. Олександр, коли заходить мова 

про людський фактор. «Оті шістдесят осіб – настільки універсальні 
люди, кожен в своєму сенсі унікальний», – його слова звучать осо-
бливо пристрасно. Деталі-
зує: швея, котра працює на 
своїй дільниці, робить це 
так бездоганно, так якісно 
і з такою віддачею, що це 
важко переоцінити. Та й не 
тільки швеї – розкрійники, 
оператори різного роду ме-
ханізмів, слюсарі, інжене-
ри, збутовики, котрі спільно 
трудяться на кінцевий ре-
зультат. Торік підприємство 
відзначало 20-річчя запус-
ку ТМ Біллербек на ринок, 
прибули колеги з Києва, і 
це стало спільним святом  
для всіх.

Взагалі-то літня пора 
– не сезон для перо-
пуховиків. Раніше, однак 
не цьогоріч, – фабрика 
працює на повну потуж-
ність. Такою втіхою щиро 
ділилася з нами майстер 
розкр ійно -пошивочного 
цеху Наталія Запотічна, ко-
тра на підприємстві 14 літ: 
зарплати дівчат за квітень склали 3800-4200 грн. А Лідія Козак охоче 
демонструвала розкрій полотна на новопридбаному столі з механіч-
ною лінійкою. В іншому цеху при «формуванні» подушок нам показали 
суперсучасну наповнюючу машинку вартістю 15 тис. євро.

Резюме? Воно просте: ось взірець того, чим продиктований наш 
намір вступу до європейської спільноти. Щоправда, задля цього вар-
то вже сьогодні вчитися працювати по-європейськи. Як на Біллербек 
Україна перо-пуховій фабриці.

Анна БЛАЖенко
Фото ореста ЛИЖеЧкИ

9 червня. Тривалість дня – 16.20. Схід – 04.47. Захід – 21.07.  Іменини святкує Іван. Святого Духа
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Погляд зблизька

Економіка

Пропозиція

З метою забезпечення споживачів масовими 
сортами хліба ознайомлюємо з основними вимо-
гами доручення голови тернопільської обласної 
державної адміністрації від 22 травня 2014 р. за № 
36 «Про функціонування ринку хлібобулочних ви-
робів в області»:

1. Визначити асортимент хліба і хлібобулочних ви-
робів, що користуються найвищим споживчим попитом 
та рекомендуються до виробництва хлібопекарським 
підприємствам і реалізації закладам торгівлі в області 
згідно з додатком.

2. Суб’єктам господарювання, які здійснюють вироб-
ництво хліба масового споживання в області:

1) укласти з ПАТ «Аграрний фонд» угоди на купівлю 
борошна, виробленого із державного інтервенційного 
фонду;

2) забезпечити використання борошна інтервенцій-
ного фонду виключно для виробництва масових сортів 
хліба.

3) визначити асортимент хліба (назва, вага), обсяги 
його виробництва і реалізації у відповідності до заявок 
торговельних підприємств та схеми доставки хліба і 
хлібобулочних виробів у роздрібну мережу;

4) провести розрахунок оптово-відпускних цін на 
масові сорти хліба з врахуванням вартості борошна, 
виробленого із зерна державного інтервенційного 
фонду.

3. Суб’єктам підприємницької діяльності, які здій-
снюють торговельну діяльність з реалізації хліба і хлі-
бобулочних виробів, забезпечити:

1) замовлення в достатніх обсягах і постійну наяв-
ність хліба масових сортів та простої рецептури в тор-
говому залі закладу;

2) розрахунок із постачальниками за отриманий для 
реалізації хліб та хлібобулочні вироби в строки, визна-
чені статтею 4 Указу Президента України від 16 берез-
ня 1995 р. за № 227/95.

4. Застосовувати граничний рівень рентабельності 
виробництва та торговельних надбавок до оптової ціни 
виробника на масові сорти хліба відповідно до розпо-
рядження голови обласної державної адміністрації від 
3 червня 2008 р. за № 392 «Про регулювання цін на ви-
робництво окремих продовольчих товарів та внесення 
змін до розпорядження голови облдержадміністрації 
від 6 лютого 2008 р. за № 72 «Про граничні торговельні 
надбавки на окремі продовольчі товари», зареєстрова-
ного в головному управлінні юстиції області 12 травня 
2008 р. за № 13/615.

Додаток
до доручення голови обласної державної 

адміністрації 22.05.2014 за № 36
АСОРТИМЕНТ

хліба і хлібобулочних виробів, що користуються най-
вищим споживчим попитом та рекомендується до ви-
робництва хлібопекарським підприємствам і реалізації 
закладам торгівлі в області

1. Хліб білий з пшеничного борошна вищого ґатунку, 
подовий (формовий) ГОСТ 26987-86.

2. Хліб білий з пшеничного борошна вищого ґатунку, 
подовий з маком ГОСТ 28808-90.

3. Хліб білий з пшеничного борошна першого ґатун-
ку, подовий (формовий) ГОСТ 28808-9

4. Хліб «Орільський» з пшеничного борошна вищо-
го і першого ґатунку, подовий ГСТУ 158.00389676.009-
2000.

5. Хліб «Дарницький» подовий (формовий) ГОСТ 
26983-86.

6. Хліб пшеничний з суміші пшеничного борошна 
вищого і першого ґатунку, формовий (подовий) ГОСТ 
28808-90.

7. Хліб з суміші житнього і пшеничного борошна, по-
довий ДСТУ 4583:2006.

8. Хліб «Подільський покращений» житньо-
пшеничний, подовий (формовий) ДСТУ 4583:2006.

Примітка: до хліба масових сортів віднесено види 
хліба, які є традиційними та найбільш вживаними в 
області, вагою більше як 500 грамів із борошна пше-
ничного вищого, першого і другого ґатунків та їх су-
міші, борошна житнього та суміші борошна пшенич-
ного та житнього.

о.СтАХІВ, 
в. о. начальника управління

                               економічного розвитку і торгівлі 
                                                        райдержадміністрації

Вчимося бізнесу 
по-європейськи

З метою налагодження бізнесу в Республіці Польща 
чи встановлення зв’язків країнами Європейського Со-
юзу Всеукраїнська громадська організація «Союз під-
приємців поляків України» заснувала журнал «Handel 
PU» («Торгівля ПУ»).

У журналі висвітлюватимуться проблеми підприєм-
ців з України та Польщі, законодавство, особливості 
торгівлі в країнах Європейського Союзу. На сторінках 
«Handel PU» друкуватиметься інформація про гранти, 
які надаватимуться Республікою Польща для україн-
ських підприємців, зокрема схеми та методика їх отри-
мання.

контактні телефони редакції: (044) 581-33-65, 
093-450-97-90.

Біллербек: симбіоз зусиль, успішності 
та модерну

– Заробити гроші від продажу торби з пір̀ ям, себто якоїсь там буцімто подушки, – 
то завдання нехитре. Створити ж цілу філософію, за котрою нам потрібно продати людині здоровий сон 

або вирішити її проблему – це вже довгостроковий бізнес: він як приноситиме прибуток, так і містить в собі 
велику соціальну відповідальність перед тими, кому свої вироби пропонуємо, – у такий спосіб генеральний директор 

підприємства Біллербек Україна перо-пухова фабрика олександр Федорейко формує завдання, 
поставлене патроном, материнською структурою в німеччині. І – власне кредо.



10 червня. Тривалість дня – 16.21. Схід – 04.47. Захід – 21.08. Іменини святкують Гнат, Микита
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Відгомін Останнього дзвоника

Ось і пролунав Останній дзвоник в усіх школах України. Це 
символ закінчення навчання, це веселе й сумне свято одночас-
но. Веселе, бо закінчився навчальний рік, попереду чудові літні 
канікули. А сумне, бо для випускників дзвоник лунає востаннє. 
У Чортківському районі, загалом, у доросле життя вирушили 
405 випускників. Зокрема, зі шкіл І – ІІ ступенів, тобто, після 
9 класу – 184 випускників; І – ІІІ ступенів – 11 класу – 221 ви-
пускник. З них 4 закінчили навчальні заклади за свої успіхи та 
старання впродовж усіх шкільних років із золотими медалями, 
троє – срібними. Також Чортківщина гордиться переможцями 
обласних етапів всеукраїнських конкурсів, як-от екологічною 
агітбригадою  «Бумеранг» Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ст. (керів-
ники Г.Романів та Л.Павшок). 

Ще зовсім недавно ви боязко і невпевнено увійшли в 1-й 
клас і у вас все було попереду: перша вчителька, перший 
дзвінок, перше прочитане й написане слово, перші радощі й 
прикрощі. Тепер дзвенить Останній дзвоник і йдуть у минуле 
довгоочікувані дзвінки на перерви, щоденники успішності, 
друзі по парті, і так звані кордони між ними. Вже закінчилися 
безтурботні шкільні роки, що подарували вам багато гарного, 
які зробили вас розумнішими і впевненішими у собі.

За традицією після урочистих промов звучить той самий 
«Останній дзвінок». Першокласник або першокласниця дзво-
нить у дзвінок, сидячи на плечі у випускника, який проносить її 
повз вишикуваних учнів та випускників, і тим самим оголошує: 
навчальний рік закінчено. Після цього часто випускаються в 

небо повітряні кулі, як символ прощання з дитинством, і учні 
виконують шкільний вальс, прощаються зі своїми вчителями, 
з якими провели все своє шкільне життя. 

Важко сказати, у кого в цей день більше свято – в учнів чи у 
вчителів. Що важче – навчитися чи навчити? Знаю, і те, й інше 
потребує немалих душевних сил і прагнень до знань.

Шкільні роки – це незабутній час для всіх людей, це час пер-
шого кохання й захоплення, час, коли у вас є багато друзів зі 
спільними інтересами. Щороку ви піднімаєтесь на сходинку 
вище, й досягаєте щоразу більше й більше знань і вмінь. 

Всі ми пам’ятаємо наш останній дзвінок та однокласників, 
які стояли поруч. Пам’ятаємо випускний вечір і те, як зустріли 
світанок. Цей день безповоротний в нашому житті, день ра-
дості і світлого смутку – «Останній дзвінок» нашого дитинства, 
його переживають раз у житті.

Школярам бажаю продуктивно відпочити, набратися 
яскравих незабутніх вражень, духовних і фізичних сил, і у 
новому навчальному році досягти ще більших успіхів, ніж у 
цьому. А всім випускникам – знайти свою життєву стежину, а 
головне – стати гідними громадянинами нашої держави. Адже 
майбутнє країни твориться силою вашої думки та теплом душі.

роксолана ПАЛИЦЯ, 
студентка Галицького коледжу ім. В.Чорновола

І незважаючи на примхливість погоди, що, аж ніяк не по-
літньому виставляла перепони з прохолодного дощу в су-
проводі тривкого вітру, все ж у барвистому морі квітів, щирих 
усмішок, неповторної радості та бентежному хвилюванні лу-
нала рапсодія врочистого дня у Чортківському гуманітарно-
педагогічному коледжі ім. Олександра Барвінського. 

Щемливо-ніжні почуття охоплювали душу кожного, хто 
влився в святковість. Знаковим видався цей навчальний рік 
для закладу, адже попри всі корисні справи та вагомі напра-
цювання Чортківське педагогічне училище 25 листопада 2013 
року здобуло статус – гуманітарно-педагогічний коледж. 

Гучним многоголоссям злинули славні «Ще не вмерла Украї-
ни…», «Ой у лузі червона калина», «Боже, великий, єдиний…». 
Під супровід духового оркестру співав увесь коледж: і юнь сту-
дентська, і викладачі, й гості. А флагманом у цьому величному 
виспівуванні був зведений хор, який розмістився на новоспо-
рудженій навчальній відкритій естраді. 

До слова, задум напрочуд видовищної, так би мовити, літ-
ньої сцени, який належить очільникові коледжу Романові Па-

холку, та майстерність працівників 
підприємства «Берізка» за керівни-
цтвом Богдана Осадци гармонійно 
доповнили пафосність у ландшаф-
тний дизайн архітектурного ансамб-
лю навчального закладу. 

І мабуть, у кожного випускника, а 
їх цьогоріч – 205 юнаків і юнок ви-
плекав  гуманітарно-педагогічний, 
виряджаючи на вчительську ниву, 
забракне слів, щоби передати по-
чуття поваги та вдячності всьому 
дружньому колективу коледжу. 

В’язалося свято хвилинами щастя 
та радості, митями смутку та тре-
петного щему; мережилося благо-
словенням священнослужителів, 
вагомими настановами директора 
та викладачів, великодушними по-
бажаннями батьків, словами подяки 
і традиційної клятви випускників.

О, мить прекрасна, зупинись! Го-
диннику, не йди так швидко… Ось 
вони – збентежені та зашарілі, горді 

та схвильовані, сором’язливі та впевнені – випускники. Хоча 
попереду на них чекає чимало іспитів, сповнення високих по-
мислів, а все ж останнім феєричним акордом студентського 

життя в коледжі випромінюється прощальний вальс… І злеті-
ли увись, розпростерши назустріч вольному вітру крила, білі 
голуби – символи миру, віри й добра; і небосинь увібралась 
різнобарвними крапельками повітряних кульок, які світлими 
мріями юні поринули у незбагненний світ життя…

Відспівав веселковим щебетом дзвінок, і під вишитими руш-
никами, на яких завжди цвіте «… і дитинство, й розлука, й ма-
теринська любов», провели батьки своїх дітей, які, здавалось, 
вмить подорослішали, в щасливе майбуття. 

Тож нехай світанки приходять до кожного з радісною звіст-
кою, а кожен день наповнюється здоров’ям, натхненням, Бо-
жою ласкою!  

тетяна ЛЯкУш
Фото ореста ЛИЖеЧкИ 

Благословенними шляхами сьогодення 
випускники в майбутнє вирушають

ось і промайнув сповнений клопіткою працею, новими звершеннями та незабутніми враженнями навчальний 
2013-2014 рік. Відкриваючи браму розмаїтого літа-літечка, веселково й дзвінкоголосо відкалатав 30 травня 

останній дзвінок у школах і вишах особливим відгуком для випускників.

Перший крок у самостійне життя

Вперед крокує юнь вкраїнська для сповнення високих помислів в ім`я розуму, Добра й краси

Фото миколи ЛАноВеГИ



Доки кляті 
               ті снайпери 
Ще будуть стріляти? 
Доки Путін 
           той проклятий 
Буде жирувати?
За що люди наші гинуть 
Кожну оту днину? 
За що ріжуть їх нелюди, 
Як ту худобину?
Доки ті «зелені» люди 
Будуть нас лякати? 
Доки будуть ще гинути 
Нашії солдати?
За що стяг жовто-блакитний 
Вмивається кров̀ ю? 
За що рвуть його руками 
Російські окупанти?
Доки будуть знущатися 
Над нашим народом? 
Пора уже боротися 
З усім отим збродом.
Схаменіться уже, люди, 
Бог за все заплатить. 
Не поможе вам Росія 
Вже вільними стати.
Та я вірю: дуже скоро 
Війна та скінчиться. 
Розцвіте наша Вкраїна 
Й доля усміхнеться.

олена ГАЙоВСЬкА, 
учениця 5 (9) класу гімназії 

ім. М.Шашкевича.
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«Без Бога ні до порога» – гласить народна мудрість. І прав-
да, завжди, починаючи якусь справу, ми звертаємося до Гос-
пода за порадою, допомогою, благословенням. Щоб добре, 
весело, без пригод (у негативному трактуванні) відпочити під 
час літніх вакацій – тут теж не обійтися без Всевишнього. Тому 
у другий же день довгожданих канікул, першого червня, ді-
вчатка й хлопчики Чортківщини провели у розмові з Господом 
нашим – на дитячій прощі до Улашківської чудотворної ікони 
Пресвятої Богородиці. 

«Метою цієї прощі було прив’язати дитинне довір’я і любов 
до Богородиці в Улашківській іконі, яка славиться багатьма 
чудами в наших краях. А також залучити до тісної співпраці 
освіту і церкву», – пояснила причину зібрання дітей в Улашків-
ському монастирі отців-василіан сестра Єремія Кузик, ЗСПР, 

голова катехитичної комісії Бучацької єпархії УГКЦ.
Улашківський монастир, де зберігаються дві чудотворні іко-

ни – Божої Матері та св. Івана Хрестителя, й прощі до якого ві-
домі ще з давніх давен, розташований у надзвичайно мальов-
ничому місці: на залісненій горі, опоясаній водяним потоком 
– рікою Серет. Маленьких мешканців краю, що прибули сюди 
помолитися, просити благословення у Богородиці й Господа 
нашого, тут зустріли гостинно й з радістю.  

Після реєстрації діти та їхні наставники взяли участь у Свя-
тій Літургії, на якій мали змогу приступити до Пресвятої Тайни 
Євхаристії. 

Потім на гостей монастирської обителі чекав солодкий стіл 
із гарячим чаєм – так потрібний того не по-літньому похмурого, 
дощового дня.

«Дитинство, Бог  і Україна, Богородиця» – під такою загаль-
ною темою показали підготовлені спеціально до цього свята 
душі художні номери дівчатка й хлопчики із десяти сіл Чортків-
щини та міста. Пісні, поезії, розігрувані дітьми сценки – усією 
цією концертною програмою діти висловлювали свою любов 
до рідного краю, Батьківщини, Пресвятої Богородиці. За пред-
ставлені таланти наші юні краяни отримали сувеніри, призи 
від районного відділу освіти та служби у справах дітей РДА.

На завершення дитячого свята, приуроченого також і Міжна-
родному дню захисту дітей, учасники прощі випустили у небо 
голуби як знак Божої благодаті та миру на землі, а також розі-
грали флеш-моб із символами християнської України та бла-
гословенного дитинства.

Т.Г. шевченко
Ласкаво дивляться на мене 
Чудові очі на стіні... 
Якісь замріяні, сумні... 
Чи лиш здається так мені?.. 
Ті очі вже такі знайомі, 
Бо ж стільки часу в нашім домі 
Портрет Шевченка, як святиня, 
У рушниках в малій хатині, 
Як сонце, сяє, не зникає, 
До правди-волі закликає. 
А очі, наче дві зірниці, 
Неначе викувані з криці. 
Нема в них болю, ані злості, 
Лише добро і смутку трошки 
За свою неньку Україну, 
Яку любив аж до загину. 
Життя віддав, не побоявся, 
Не підкорився і не здався. 
Долав неправду й зло щораз 
Кобзар величний наш – Тарас.

ольга ЧАрнош, 
учениця Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ст.

І  «золоті» – бо найкращі, і в золоті – бо перші серед 
своїх однолітків-учасників обласного етапу Всеукраїн-
ського спортивно-масового заходу серед дітей «Олім-
пійське лелеченя», що проходив на центральному ста-
діоні Тернополя. 

Чортківщину на змаганнях, організованих Національ-
ним олімпійським комітетом України, представляли гім-
назисти гімназії ім. М.Шашкевича.

Змагання проходили у наступних видах програми: 
презентація команди, комбінована естафета по колу 
стадіону, вікторина «Знавець Олімпійського спорту». 
Серед суддів були видатні спортсмени Тернопільщи-
ни: фіналіст двох Олімпійських Ігор, чемпіон Світу та 
Європи, майстер спорту України міжнародного класу з 
плавання Олександр Волинець та триразова чемпіон-
ка світу з пауерліфтингу Ліля Проць, яких юна публіка 
сприймала особливо тепло.

У підсумку загальну перемогу в захоплюючому проти-
стоянні між командами здобули учні Чортківської гімназії. 
Срібло дісталося представникам Тернопільської загально-
освітньої школи № 3. Бронзовими призерами стали школярі 
Ценівської ЗОШ із Козівського району.

Всі учасники, лауреати та переможці фінального туру 
були нагороджені пам’ятними призами, грамотами, спортив-
ним інвентарем, літературою на олімпійську тематику та ін-
шими цінними подарунками від Тернопільського обласного 
відділення Національного Олімпійського комітету України.

(За матеріалами сайту тернопільського обласного 
відділення національного олімпійського 

комітету України)

Україна, як і кобзар, – вічні
Україна, як і Кобзар, – вічні 
Істини, що знаю я одвічно. 
В серці моїм їх завжди пронесу 
І, як скарб безцінний, збережу.
Бо маленьким ще навчила мати 
Мову, пісню, старших шанувати. 
І казала ще: «Малий Тарасе, 
Ти читай Великого Тараса».
Я читав і вірив в ті слова, 
В них Вкраїна наша ожива. 

Бачив я Дніпро ревучий, лютий 
І народ кайданами закутий.
Катрю, що іде у хуртовині, 
Матір, що лежить у домовині. 
Те дитя, опухлеє під тином, 
Хлопчика маленького в ряднині.
Ґонту, що мечем залізним креше, 
І царя, який народу бреше. 
Гори вічні, кровію политі, 

Вставай, кобзарю!
Вставай, Кобзарю, подивися, 
Земля рідна плаче. 
Наша ненька Україна 
Майбутнє не бачить.
Нащо землю нашу славну 
Топчуть росіяни? 
Нащо, нащо твої думи 
Збулися з роками?
Чому плаче нині мати, 
Що втратила сина? 
Чому плачуть нині діти, 
Що осиротіли?

Голосок
Зроби життя кольоровим!

розпочинаємо канікули з Богом

наші «лелеченята» – золоті!

У ці дні багато лунає закликів про те, що молодь зараз занадто байдужа й далека від того, чим живе суспільство сьогодні, не цінить багатої спадщини, залишеної для нас минулими 
поколіннями. та знову-таки, аналізуючи події, що відбувались у нашій країні в останні місяці, можемо бути впевнені: наша молодь – суспільно активна, саме завдяки студентському зрушенню 
щодо євроінтеграції України повстав майдан, внаслідок якого відбулося пробудження усієї нації, йде її оновлення. небайдужа наша молодь і до вічних цінностей нашого народу, говорячи про 

які не можемо оминути такої постаті, як Пророк нації – тарас шевченко. нещодавно українці вшановували урочистостями 153-у річницю з дня перепоховання тіла поета на Чернечій горі. 
У нашому районі до цієї дати районна рада зініціювала й провела конкурс поетичних і живописних творів серед учнівської та студентської молоді «ми чуємо тебе, кобзарю, крізь 

століття». Прізвища переможців даного дійства було опубліковано у минулому номері «Голосу народу», а зараз до вашої уваги пропонуємо поетичні твори лауреатів районного конкурсу. 

Зі словом Тараса
Зігнив Валуєв, пропадуть і сущі,
Що «іже» з промосковської орди.
Їм на роду написано: «минущі»,
У вічність їм ніколи не ввійти.
Їх місце десь у смітнику, в полові.
Ти ж раменами вперся в небеса.
Тарасе наш, твоє вогненне слово 

І нині на борню нас підійма.
Й сьогодні воно людям вірно служить,
Всім, кого правда в очі не разить.
З ним Україна була, є і буде,
Як сонце й неба чистого блакить.
І буде син, і буде мати в роді,
Лише не згаймо зоряну пору.
До світла йди, Вкраїно, у Європу,
А не назад, в «єдіную» нору!

Любомир ПУЛЯк, 
учень 11-А класу Улашківської ЗОШ І – ІІІ ст. 

І садки вишневим цвітом вкриті. 
Прометея, що вмирав забутий, 
За вогонь покараний, закутий. 
Наймичку, що доглядала сина, 
Не дізнавшись, що ї ї дитина.
Я читав і щиро дивувався, 
Мудрості у слові набирався. 
Сили, що підносить силу духа, 
І вогню, що силу ту роздмухав.
Я навчився землю цю любити, 
Прикрощів нікому не чинити, 
Вірити в добро, а зло долати, 
Від принципів своїх не відступати.
Вірити в народ і Батьківщину, 
Захищати землю до загину, 
Пам’ятати істини одвічні: 
Україна, як і Кобзар, – вічні!

тарас ГУт, 
учень Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ст. 

Сторінку підготували оксана СВИСтУн 
та роксолана ПАЛИЦЯ, 

студентка Галицького коледжу ім. В.Чорновола
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12 червня. Тривалість дня – 16.23. Схід – 04.46. Захід – 21.09. Іменини святкує Ісаак. День працівників фондового ринку

10 червня, вівторок 11 червня, середа 12 червня, 9 червня, понеділок
УТ-1

08.00, 12.00, 15.00, 18.20 
Новини 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
09.50, 18.50 Час-Ч 
10.00 Включення з 
Кабiнету Мiнiстрiв України 
10.25 Кордон держави 
10.40, 16.30, 19.40 
Громадське телебачення 
12.40 Т/с “Подорож” 
13.40 Як Ваше здоров’я? 
14.45 Euronews 
15.30 Шлях до Чемпiонату 
свiту FIFA 2014. Бразилiя 
19.00 Про головне 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.30, 20.30 “Секретнi 
матерiали” 
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.10 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” 
10.55, 20.55 “Чистоnews” 
11.10 “Сiмейнi мелодрами - 3” 
12.10, 21.10, 22.10 Т/с “Я 
бiльше не боюся” 
13.10, 02.15 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” 
15.40 Т/с “Татусi” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” 
23.35 Т/с “Атлантида” 
 

ІнТер
05.30, 10.00 Т/с 
“Повернення Мухтара-2” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Купрiн. У пiтьмi” 
23.45 Т/с “Скандал 2” 
 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Новини України” 
14.30 “На часi” 
15.00 “Зона ризику” 
16.00, 20.30 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.45, 19.30 “Тема дня” 
17.15 “Економiчний iнтерес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Надiя є” 
20.00 “Удосвiта” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Європа очима 
українця” 
21.30 “Енергоманiя” 
22.30 “Час країни” 

ICTV
08.15 Свобода слова 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 16.45 Т/с “Опери” 
11.45 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Дiстало! 
14.15, 16.15 Т/с 
“Надзвичайна ситуацiя” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Т/с “Дiзнавач-2” 
22.15 Х/ф “Тiнь якудза” (2) 

СТБ
06.20, 16.05 “Все буде 
добре!” 
08.05, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.25 “Зiркове життя. 
Обережно - альфонси!” 
10.20 Х/ф “Остання роль 
Рiти”(1) 
12.35, 19.50 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.30, 00.15 “Зваженi та 
щасливi - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Т/с “Метод 
Фрейда”(1) 
22.35 “Хата на тата” 

ноВИЙ кАнАЛ
06.35, 08.40, 10.55, 19.00 
Т/с “Воронiни” 
07.00 Пiдйом 
09.00, 16.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00, 01.50 Репортер 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Х/ф “На вiдстанi 
кохання” (2) 

Трк “УкрАїнА”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.05 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Просте життя” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Врятувати боса” (1) 
21.00 Т/с “Королева гри” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Право на 
правду” (1) 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30 “Новини 2+2” 
09.30 Х/ф “Вiйна на 
Захiдному напрямку”. 1 с. (1) 
11.10 Х/ф “Вiйна на 
Захiдному напрямку”. 2 с. (1) 
12.30 Д/п “Дiагноз - 
мiлiардер” 
13.30 Д/п “Торпеднi катери” 
13.40 Д/п “Транспортний 
лiтак Лi-2” 
14.05 Д/п “ВМФ СССР. 
Хронiка перемоги” 
14.40 Д/п “Таємницi 
розвiдки” 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с 
“Ментовськi вiйни-3” (1) 
21.25 Х/ф “Наутилус: 
Повелитель океану” (2) 
23.10 Х/ф “Мега-акула 
проти крокозавра” (2) 

ТеТ
06.25, 09.30 М/с “Маша i 
ведмiдь” (1) 
06.50, 10.00 М/с “Клуб 
Вiнкс: Школа чарiвниць” (1) 
07.45 Мультик з Лунтiком 
08.15 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
08.45 М/с “Тiмон i Пумба” (1) 
09.10 М/ф “Сердитi 
пташки” (1) 
10.55 Єралаш 
12.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
13.55 Вiталька 
15.00, 21.00 Країна У 
15.55 Дайош молодьож! 
17.20, 20.00 Т/с “Кухня” (1) 
17.45 Т/с “Два батька i два 
сина” (1) 
18.10, 22.55 Т/с “Свiтлофор” (2) 
19.05 Розсмiши комiка 
20.25 Т/с “Двоє батьків 
i два сини” (2) 
22.00 6 кадрiв 
23.55 Надто грубо для 
Ю-туб’а 

УТ-1
08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 
07.30, 23.25 На слуху 
08.35 Кориснi поради 
09.00, 20.45 Пiдсумки дня 
09.55, 18.50 Час-Ч 
10.10 Не вiр худому кухарю 
10.45, 16.35, 19.40 
Громадське телебачення
11.30 Чемпiонат свiту з 
футболу 2014. Щоденник FIFA 
12.40 Т/с “Подорож” 
13.45 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк 
14.50 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.35 Як це? 
19.00 Про головне 
21.00, 21.45 Футбольна 
самба 
21.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Церемонiя 
вiдкриття 
22.55 Футбол. Чемпiонат свiту-
2014. Бразилiя - Хорватiя 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.30, 20.30 “Секретнi 
матерiали” 
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.10 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” 
10.55, 20.55 “Чистоnews” 
11.10, 12.10, 21.10, 22.10 Т/с 
“Я бiльше не боюся” 
13.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” 
15.40 Т/с “Татусi” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” 
23.35 Т/с “Атлантида” 

ІнТер
05.25, 10.00 Т/с 
“Повернення Мухтара-2” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Купрiн. 
Поєдинок” 
00.35 Х/ф “Аварiя” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини України” 
14.30 “Європа очима 
українця” 
15.00 “Дива цивiлiзацiї” 
15.45, 19.30 “Тема дня” 
16.15 “Чудесний 
канал” 
16.40 “4 лапи” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Iнновацiї” 
21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 16.45 Т/с “Опери” 
11.40 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 

УТ-1
07.10 Х/ф “Одруження” 
09.15 Хто в домi хазяїн? 
10.20, 15.50, 19.35 
Громадське телебачення 
12.15 Телевистава “Ой, 
не ходи, Грицю, та й на 
вечорницi...” (1) 
13.55 Вiкно в Америку 
14.15 Чемпiонат свiту з 
футболу 2014. Щоденник FIFA 
14.50 Д/ф “Сiмдесятники. 
Володимир Денисенко” 
17.25 Х/ф “Сеул” 
20.25, 21.40 Європа спiває 
21.00 Пiдсумки дня 
23.10 Концертна програма 
“Україна-єдина!” 
 

1+1
07.15 Х/ф “Вокзал для двох” 
10.10 “ТСН-Тиждень” 
11.30 Х/ф “Любов на 
мiльйон” 
19.30 ТСН 
20.10 Х/ф “Буде свiтлим 
день” 
00.10 Х/ф “Гудзонський 
яструб” 

ІнТер
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 12.25, 14.20 Т/с 
“Слiпий розрахунок” 
14.35 “Сiмейний суд” 
15.25 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Т/с “Купрiн. Яма” 
23.45 Т/с “Скандал 2” 
00.40 Х/ф “Останнiй замок” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Загубленi у часi” 
14.30 “Мамина школа” 
15.00 “Вiдвертi дiалоги” 
16.00, 20.00 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Юнi експерти” 
16.45 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.15 “Захiдний експрес” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Тема дня” 
19.43 Реклама 
19.45 “В об’єктивi ТТБ” 
20.15 “Будьте здоровi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Час змiн” 
21.30 “Урок... для батькiв” 
22.30 “Чаc країни” 

ICTV
06.40, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
07.35 Факти тижня 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Х/ф “Астерiкс i 
Обелiкс проти Цезаря” 
12.25 Х/ф “Астерiкс i 
Обелiкс: Мiсiя Клеопатра” 
14.30 Х/ф “Астерiкс на 
Олiмпiйських iграх” 
16.40 Х/ф “Астерiкс i 
Обелiкс у Британiї” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Х/ф “Маска” 
22.10 Х/ф “Син Маски” 

СТБ
06.45, 16.05 “Все буде 
добре!” 
08.40, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.55 Х/ф “Пригоди 
Шерлока Холмса i доктора 
Ватсона”(1) 
13.45, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
14.40 “Битва екстрасенсiв” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Т/с “Метод 

Фрейда”(1) 
22.35 “Вагiтна у 16” 
23.30 “Доньки-матерi” 
00.25 “Один за всiх” 
04.55 Нiчний ефiр 

ноВИЙ кАнАЛ
05.40 Kids’ Time 
05.45 М/с “Роги та копита” 
06.10 Х/ф “Викрадення 
батька” 
07.40 Х/ф “Вiдьми-
близнючки 2” 
09.10 Х/ф “Чарiвники з 
Вейверлi” 
11.10 Х/ф “Кiльце дракона” 
13.05 Х/ф “Залiзний лицар” 
15.40 Х/ф “Робiн Гуд - 
принц злодiїв” 
18.20 Т/с “Воронiни” 
20.00 Ревiзор 
22.50 Ревiзор постшоу 
00.15 Педан-Притула шоу 
02.05 Репортер 
02.10 Служба розшуку 
дiтей 
02.15, 03.20, 04.25 Зона 
ночi 
02.20 Народження 
українського кiно 
03.25 Пiд знаком лиха 
04.05 Жар-птиця 
04.30 25-й кадр 
04.45 Абзац! 

Трк “УкрАїнА”
06.30 Срiбний апельсин 
07.00, 19.00, 02.30 Подiї 
07.15 Т/с “Берег надiї” (1) 
11.10 Х/ф “Копи з 
Перетопа” (1) 
13.00 Т/с “Слiд” (1) 
16.15, 19.40 Т/с “Врятувати 
боса” (1) 
21.00 Т/с “Королева гри” (1) 
23.00 Х/ф “Перевiзник 3” 
(2) 
01.00 Т/с “Право на 
правду” (1) 
03.15 Т/с “Форс-мажори 
3” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 “Обережно, модерн!” 
06.40 Х/ф “Нокаут” (1) 
08.30 Д/п “Гнiв планети” 
10.30 Д/п “Протистояння 
тварин” 
11.30 Д/п “Сто один пес” 
12.30 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
13.30 Д/п “Надзвичайнi 
вiйни” 
14.30 Т/с “Iкорний барон” 
(1) 
18.30 “Новини 2+2” 
19.00 Т/с “Ментовськi 
вiйни-3” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.25 Х/ф “В облозi” (2) 
23.30 Х/ф “Помститись за 
Анджело” (2) 
01.25 Х/ф “Мегапавук” (2) 

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята 
06.25, 09.30 М/с “Маша i 
ведмiдь” (1) 
06.50 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
07.15 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
07.45 Мультик з Лунтiком 
08.15 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
09.10 М/ф “Сердитi 
пташки” (1) 
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць” (1) 
10.55 М/ф “Анастасiя” (1) 
12.35 Вiталька 
15.00 Дайош молодьож! 
17.20, 20.00 Т/с “Кухня” (1) 
17.45 Т/с “Двоє батьків 
i два сини” (1) 
18.10, 22.55 Т/с 
“Свiтлофор” (2) 
19.05 Розсмiши комiка 
20.25 Т/с “Два батька i два 
сина” (2) 
21.00 Країна У 
22.00 6 кадрiв 
23.55 Дурнєв+1 
01.00 Профiлактика 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 02.20, 03.40 
Новини 
06.20, 00.20 Вiд першої 
особи 
07.30, 23.30 На слуху 
09.00, 21.00 Пiдсумки дня 
10.00 Контрольна робота 
10.30, 16.25, 19.40 
Громадське телебачення 
12.10, 14.55, 18.05, 20.50 
Дiловий свiт 
12.40 Т/с “Подорож” 
13.40 Вiра. Надiя. Любов 
14.45 Euronews 
15.30 Шлях до Чемпiонату 
свiту FIFA 2014. Бразилiя 
18.50 Час-Ч 
19.00 Про головне 
21.40 Шустер Live. Буднi 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.40, 05.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” 
11.00 “Шiсть кадрiв” 
11.15, 12.15 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
13.15, 02.45 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” 
15.40 Т/с “Татусi” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” 
20.30 “Секретнi матерiали” 
20.55 “Чистоnews” 
21.10 Т/с “Я бiльше не 
боюся” 
22.10 “Мiняю жiнку - 9” 

ІнТер
05.15, 20.30, 02.40 Т/с 
“Купрiн. Яма” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
10.00 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” 
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
22.40 Т/с “Купрiн. У пiтьмi” 
23.45 Т/с “Скандал 2” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини 
України” 
14.30 “Будьте здоровi” 
15.00 “Час змiн” 
15.30, 19.30 “Тема дня” 
15.45, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
16.00 “В об’єктивi ТТБ” 
16.15 “Хатинка Василинки” 
16.40 “До речi, про речi” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.30 “Час країни” 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 16.45 Т/с “Опери” 
11.00 Х/ф “Джампер” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10, 16.15 Х/ф 
“Повернення Супермена” 
18.45 Факти. Вечiр 

20.25 Дiстало! 
21.15 Свобода слова 
00.10 Х/ф “Наказано 
знищити” (2) 

СТБ
07.05, 16.05 “Все буде 
добре!” 
09.00, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.20 “Зiркове життя. Не 
народись вродливою” 
11.20 Х/ф “Не може 
бути!”(1) 
13.10 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” 
14.05, 00.25 “Зваженi та 
щасливi - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси 
20.55 Т/с “Метод 
Фрейда”(1) 
22.35 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 

ноВИЙ кАнАЛ
06.35, 08.40, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
07.00 Пiдйом 
09.00, 16.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
10.55 Т/с “Щасливi разом” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00, 01.55 Репортер 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Х/ф “Артур. 
Iдеальний мiльйонер” (2) 
02.00 Т/с “Крок за кроком” 

Трк “УкрАїнА”
06.15, 12.50 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.05 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 13.45, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Просте життя” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Врятувати боса” 
(1) 
21.00 Т/с “Королева гри” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Право на 
правду” (1) 

2+2
07.35, 09.30 Т/с “Захист 
Красiна-3” (1) 
08.35, 21.00 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30 “Новини 2+2” 
16.30, 19.00 Т/с 
“Ментовськi вiйни-3” (1) 
21.25 Х/ф “Скелелаз” (2) 
23.35 Х/ф “Катастрофа на 
авiалiнiї” (2) 

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята 
06.25, 09.30 М/с “Маша i 
ведмiдь” (1) 
06.50, 10.00 М/с “Клуб 
Вiнкс: Школа чарiвниць” (1) 
07.45 Мультик з Лунтiком 
08.15 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
08.45 М/с “Тiмон i Пумба” 
(1) 
09.10 М/ф “Сердитi 
пташки” (1) 
10.55 Єралаш 
12.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
13.50 Вiталька 
15.00, 21.00 Країна У 
15.55 Дайош 
молодьож! 
17.20, 20.00 Т/с “Кухня” (1) 
17.45 Т/с “Двоє батьків 
i два сини” (1) 
18.10, 22.55 Т/с 
“Свiтлофор” (2) 
19.05 Розсмiши 
комiка 
20.25 Т/с “Двоє батьків 
i два сини” (2) 
22.00 6 кадрiв 
23.55 Надто грубо для 
Ю-туб’а 

Колектив Заболотівської ЗОШ І – ІІ ступенів 
висловлює щирі співчуття вчителю Дарії Вікто-
рівні Попадюк з приводу смерті  її матері 
МУДрої Ярослави Василівни.

військовий квиток серії НК за № 
5691022, виданий на ім`я: ХОдОРОв-
СькИй василь Антонович.

службове посвідчення ТР №003928, 
видане Територіальним управлінням 
МНС України у Тернопільській облас-
ті 26.11.2012 р. на ім’я: дОСкОч Сергій 
Юрійович. 

посвідчення громадянина, потерпілого 
внаслідок аварії на ЧАЕС, серії В-П за № 
113788, видане 1 березня 1993 року Тер-
нопільською ОДА на ім`я: ЖуРАвСькА 
володимира василівна.

документи на право власності на квар-
тиру по вул. В.Великого, 2 б, кв. 135, ви-
дане Чортківським МБТІ 15.04.1993 р. на 
ім`я: ШуМкО йосифа Євстахівна.

Вважати недійсними

Педагогічний колектив Великочорнокінець-
кої ЗОШ І – ІІІ ст. висловлює глибокі і щирі 
співчуття вчителю української мови і літера-
тури Ярославі Павлівні Мединській у зв`язку із 

непоправною втратою – смертю матері чоловіка 
МеДИнСької Любові Іванівни.

Вічна їй пам`ять. Царство небесне.



№ 24 (8466), 6 червня 2014 року

Гороскоп 9
четвер 14 червня, субота 15 червня, неділя13 червня, п`ятниця

УТ-1
06.50, 07.15, 08.15 Спорт 
07.35 На слуху 
08.35 Кориснi поради 
09.00 Державна пiдсумкова 
атестацiя. 9-й клас. 
Українська мова. Диктант 
09.15 Футбол. Чемпiонат свiту-
2014. Бразилiя - Хорватiя 
11.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.00, 15.00, 17.30 Новини 
12.40 Д/ф “Олександр 
Богомолець. В опозицiї до 
смертi” 
13.10 Музична академiя. 
Євробачення 
14.40 Euronews 
15.15 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.50 Книга.ua 
16.45 Про головне 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Мексика - 
Камерун 
21.00 Пiдсумки дня 
21.25 Шустер LIVE 
01.20 Трiйка, Кено, 
Секунда удачi 

1+1
07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
08.00, 09.00, 19.30 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” 
10.55 “Чистоnews” 
11.10, 12.10 Т/с “Я бiльше 
не боюся” 
13.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” 
15.40 Т/с “Татусi” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” 
20.30 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
22.30 “Свiтське життя” 
23.35 “В мережi “ 

ІнТер
05.25, 10.00 Т/с 
“Повернення Мухтара-2” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “Пiти, щоб 
залишитися” 
22.30 Т/с “Три товаришi” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15 “Новини України” 
14.30 “Свiт професiй” 
14.45 “Тема дня” 
15.00 “Що робити?” 
16.00, 20.20 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Новини України “ 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Актуально” 
19.45 “Захiдний 
експрес” 
20.00 “Слово має 
народний депутат” 
20.30 “Пiсля 
школи” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Захисник Вiтчизни-
рятувальник” 
22.30 “Час країни” 

ICTV
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
08.00 Зiрка YouTube 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 16.45 Т/с “Опери” 
11.45 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Дивитись усiм! 
14.15, 16.15 Т/с 
“Надзвичайна ситуацiя” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Т/с “Дiзнавач-2” 
22.15 Х/ф “Руслан” (2) 
00.10 Х/ф “Принц 
пiстолетiв” (2) 

СТБ
06.25 Х/ф “Тривожна 
недiля”(1) 
07.55 Х/ф “Скринька Марiї 
Медiчи”(1) 
09.30, 18.55 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.55 Х/ф “П’ята група 
кровi”(1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.05, 22.35 Х/ф “Бабине 
лiто”(1) 
00.25 Х/ф “Дванадцять 
стiльцiв”(1) 

ноВИЙ кАнАЛ
06.15 М/с “Роги та копита” 
06.35, 08.40, 10.55, 19.00 
Т/с “Воронiни” 
07.00 Пiдйом 
09.00, 16.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка” 
18.00, 02.40 Репортер 
18.20, 05.00 Абзац! 
23.00 Х/ф “З 13 до 30” 

Трк “УкрАїнА”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10, 
21.00 Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Просте життя” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Врятувати боса” (1) 
21.55 Футбол. ЧС-2014. 
Iспанiя - Голландiя 
00.00 Великий футбол 

2+2
08.35 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30 “Новини 2+2” 
09.30 Х/ф “Вiйна на 
Захiдному напрямку”. 5 с. (1) 
11.10 Х/ф “Вiйна на 
Захiдному напрямку”. 6 с. (1) 
12.30 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
14.25 “Облом UA. Новий 
сезон” 
16.30 Т/с “Ментовськi 
вiйни-3” (1) 
19.00 Т/с “Iкорний барон” (1) 
23.00 Х/ф “Геймер” (3) 

ТеТ
07.45 Мультик з Лунтiком 
08.15 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
08.45 М/с “Тiмон i Пумба” (1) 
09.10 М/ф “Сердитi 
пташки” (1) 
09.30 М/с “Маша i ведмiдь” (1) 
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць” (1) 
10.55 Єралаш 
12.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
14.15 Вiталька 
15.00 Країна У 
15.55 Дайош молодьож! 
17.15, 19.05 Розсмiши 
комiка 
18.10, 23.05 Т/с “Свiтлофор” (2) 
20.00 Х/ф “Один вдома 2” (1) 
22.10 6 кадрiв 
00.05 Бiйцiвський Клуб 

УТ-1
06.00, 09.00, 12.45, 17.55, 
22.45, 23.30 Погода 
06.05 Шустер LIVE 
09.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Мексика - 
Камерун 
11.15 Д/ф “Склодовська-
Кюрi” 
11.45 Театральнi сезони 
13.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Чилi - 
Австралiя 
15.00 В гостях у Д.Гордона 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Iспанiя - 
Нiдерланди 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Чемпiонат свiту з 
футболу 2014. Колумбiя - 
Грецiя 
21.00, 01.20 Пiдсумки дня 
21.40 Концертна програма 
“Крок у майбутнє” 
22.50 Мегалот 
22.55 Суперлото, Трiйка, 
Кено 
23.00 Вiд першої особи 
23.35 Ток-шоу “Дружина” 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 “Хто там?” 
08.10, 08.35 М/с “Гуфi та 
його команда” 
09.00 “Свiтське життя” 
10.15 Х/ф “Якби я була 
цариця...” 
14.10 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
16.10, 21.20 “Вечiрнiй 
квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
20.15 “Українськi сенсацiї. 
Бизнес на крови” 
23.30 Х/ф “Куди подiлися 
Моргани?” 

ІнТер
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.35 Д/ф “Iрина 
Аллегрова. Йду, щоб 
залишитися” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Приходьте 
завтра” 
12.00 Т/с “Рiдкiсна група 
кровi” 
16.10 Концерт “Всi хiти 
Гумор FM” 
18.10, 20.35 Т/с “Кохання у 
спадок” 
20.00 “Подробицi” 
22.25 Т/с “Полювання на 
пiранью” (2) 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Новини 
України” 
14.15 “Актуально” 
14.30, 16.45 “Пiснi нашого 
краю” 
14.45 “Пiсля школи” 
15.00 “На часi” 
15.30 “Вiнтаж” 
15.45 “Думки вголос” 
16.00 “ПрофStyle “ 
16.15 “Кулiнарiя вiд Андрiя” 
17.00, 19.00 “Панорама 
подiй” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.30 “Смак життя” 
19.58 Анонси 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Щляхами Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.20 “У пошуках легенд” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

ICTV
09.00 Дача 
09.30 Квартирне питання 
10.15 Х/ф “Вторгнення” 
12.20, 13.15 Т/с “Дiзнавач-2” 

12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф “Лузери” 
22.00 Х/ф “Нiндзя-убивця” (2) 
23.50 Х/ф “Руслан” (2) 

СТБ
06.30 Х/ф “Вас викликає 
Таймир”(1) 
08.05 “Караоке 
на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
11.05 “Хата на тата” 
12.40 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
14.30 Х/ф “Бабине лiто”(1) 
18.00 Х/ф “Медове 
кохання”(1) 
21.35 “Вагiтна у 16” 
22.30 “Доньки-матерi” 
23.25 “Давай поговоримо 
про секс” 

ноВИЙ кАнАЛ
06.25 М/с “Том i Джеррi” 
07.30, 10.00 Ревiзор 
12.50 Ревiзор постшоу 
14.15, 22.50 Хто зверху-2 
16.10 Т/с “Воронiни” 
19.00 Х/ф “Подорож 2: 
Таємничий острiв” (2) 
20.40 Х/ф “Таксi” (2) 
00.45 Х/ф “З 13 до 30” 

Трк “УкрАїнА”
07.00, 19.00 Подiї 
07.10, 09.00 Т/с “Iнтерни” (1) 
09.50 Один за сто годин 
10.50 Х/ф “Як знайти 
iдеал” (1) 
12.30 Т/с “Квиток на двох” (1) 
16.20, 19.40 Т/с “Просте 
життя” (1) 
21.55 Футбол. ЧС-2014. 
Уругвай - Коста-Рiка 
00.00 Великий футбол 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, 
модерн!” 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
09.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
11.00 Т/с “Джокер” (1) 
19.00 Х/ф “Поєдинок” (2) 
20.30 Х/ф “Полювання на 
звiра” (2) 
22.30 Х/ф “Патрiот” (2) 
00.20 Т/с “Падаючi 
небеса-2” (2) 
03.30 Х/ф “Двiйник” (1) 

ТеТ
06.00 Х/ф “В пошуках 
капiтана Гранта” (1) 
07.30 Байдикiвка 
08.30 М/с “Смiшарики” (1) 
09.00 Мультик 
з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.35 М/с “Фiксики” (1) 
11.05 М/ф “Астерiкс i 
Клеопатра” (1) 
12.20 Х/ф “Рапунцель” (1) 
13.25 Єралаш 
14.20 Х/ф “Життя пiсля 
випускного” (1) 
16.00 Х/ф “Снiговi 
пси” (1) 
17.50 Х/ф “Один 
вдома 2” (1) 
20.00 Розсмiши комiка 
22.00, 01.05 Уральскi 
пельменi 
23.15 Дiвчата 
зрозумiють 
00.10 Т/с “Радiо 
секс” (2) 
02.05 Х/ф “Рокер” (2) 
03.45 З ночi 
до ранку

УТ-1
07.20, 08.40 Спорт 
07.30 Ток-шоу “Дружина” 
09.15 Футбол. Чемпiонат свiту-
2014. Кот-д’Iвуар - Японiя 
11.20 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Колумбiя - Грецiя 
13.10 Футбол. Чемпiонат свiту-
2014. Уругвай - Коста-Рика 
15.15 Дiловий свiт. Тиждень 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Англiя - Iталiя 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Швейцарiя - 
Еквадор 
21.00 Пiдсумки дня 
21.45 Д/ф “Володимир Iвасюк. 
Щоб народитися знову” 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 
23.35 Х/ф “Вперше 
замiжня” 

1+1
07.35 Мультфiльм 
08.10, 08.35 М/с “Гуфi та 
його команда” 
09.00 Лотерея “Лото-
забава” 
10.10 ТСН 
11.00 “Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя” 
12.05 “Машинi казки. Маша 
i ведмiдь” 
14.00 “Зiркова хронiка” 
15.00 “Чотири весiлля - 3” 
16.30 “Розсмiши комiка - 5” 
17.30 Х/ф “Хочу замiж” 
19.30, 05.25 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Мiй малюк зможе” 
22.00 Хф “Спасибi за 
любов” 
 

ІнТер
06.15 Концерт “Всi хiти 
Гумор FM” 
08.00 “уДачний проект” 
09.00 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
11.00 “Сусiд на обiд” 
12.00 Т/с “Рiдкiсна група 
кровi” 
16.10 Х/ф “Пiти, щоб 
залишитися” 
18.05, 21.45 Т/с “Кохання у 
спадок” 
20.00 “Подробицi тижня” 
23.35 Т/с “Танцi 
марiонеток” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
15.15 “Допомагає служба 
зайнятостi” 
15.45 “Крiзь призму часу” 
16.00 “Назбиране” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.15 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.00 “Глобальне 
попередження” 
19.25 Музична хвиля ТТБ 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Смак життя” 
22.30 “Повiр у себе” 

ICTV
07.50 Анекдоти по-
українськи 
08.40 Зiрка YouTube 
09.50 Дивитись усiм! 
11.40, 13.15 Т/с 

“Надзвичайна ситуацiя” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Хлопчаки-
нальотчики” 
22.20 Х/ф “Коломбiана” (2) 
00.20 Х/ф “Обсесiя” (2) 

СТБ
07.10 Х/ф “Гусарська 
балада”(1) 
09.00 “Все буде смачно!” 
09.50 “Караоке на Майданi” 
11.10 Т/с “Метод Фрейда”(1) 
15.20 Х/ф “Медове 
кохання”(1) 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
20.30 “Один за всiх” 
21.40 Х/ф 
“Домробiтниця”(1) 
23.30 Х/ф “Довгоочiкуване 
кохання”(1) 

ноВИЙ кАнАЛ
07.00 М/ф “Божевiльний 
професор” 
08.15 М/ф “Шкiльнi 
канiкули” 
09.55 Х/ф “Подорож 2: 
Таємничий острiв” 
11.55 Файна Украйна 
14.00 Хто зверху-2 
15.55 Т/с “Воронiни” 
18.50 Х/ф “Такси” (2) 
20.40 Х/ф “П’ятий елемент” (2) 
23.15 Х/ф “Залiзне небо” (2) 

Трк “УкрАїнА”
06.00 Срiбний апельсин 
06.20 Подiї 
07.00 Таємницi зiрок 
07.50 Т/с “Королева гри” (1) 
16.15 Т/с “Просте життя” (1) 
19.00 Подiї тижня 
20.30, 21.35 Т/с “Iнтерни” 
(1) 
21.55 Футбол. ЧС-2014. 
Францiя - Гондурас 
00.00 Великий футбол 
00.55 Футбол. ЧC-2014. 
Аргентина - Боснiя 
03.00 Т/с “Право на 
правду” (1) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, модерн!” 
07.00 “Маски-шоу” 
10.00 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
11.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
12.00 “Бушидо” 
14.00 Жiночий 
американський футбол 
15.00 Д/п “Вiннi Джонс та 
Дика Раша” 
17.00 Х/ф “Не вiдступати i 
не сдаватись” (1) 
19.00 Х/ф “Пiдземелля 
драконiв-3. Книга 
заклинань” (1) 
20.30 Х/ф “Чужий” (2) 
23.00 Х/ф “Геймер” (3) 

ТеТ
07.30 Байдикiвка 
08.30 М/с “Смiшарики” (1) 
09.00 Мультик з Лунтiком 
09.40 М/с “Даша-
дослiдниця” (1) 
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
вперед!” (1) 
10.35 М/с “Фiксики” (1) 
11.30 М/ф “Феї” (1) 
12.50 Х/ф “Мармадюк” (1) 
14.20 Х/ф “Снiговi пси” (1) 
16.10 Панянка-селянка 
17.05 Королева балу 
18.00 Країна У 
20.00 Розсмiши комiка 
22.00, 01.05 Уральскi 
пельменi 
23.15 Дiвчата зрозумiють 
00.10 Т/с “Радiо секс” (2) 
02.05 Х/ф “Життя пiсля 
випускного” (1) 
03.30 З ночi до ранку 

оВен (21.03-20.04)
Вам прийдеться доводи-

ти свій високий професіо-
налізм. Будьте вільнішими 
у відносинах, контактність 
зараз знадобиться. 

ТеЛеЦь (21.04-21.05)
Перш ніж що-небудь зро-

бити, необхідно багато чого 
продумати. Постарайтеся 
бути обережними та прислу-
хайтеся до голосу інтуїції. 

БЛИЗнЮкИ (22.05-21.06)
Утримуйтеся від ризикова-

них витівок. Очікуються ціка-
ві зустрічі та приємні сюрпри-
зи, а робота буде приносити 
очікувані результати. 

рАк (22.06-23.07) 
Безкорисливе служіння 

близьким і улюбленим лю-
дям – справа шляхетна, але 
й у ній іноді потрібно робити 
перерви. Можна зайнятися 

масштабними перетворен-
нями у своїй справі. 

ЛеВ (24.07-23.08)
Певні труднощі ймовірні, 

але вони легко переборні.  
Прислухайтеся до голосу ін-
туїції, зараз вона не обдурить 
вас. Будуть вдалими подоро-
жі, поїздки та відрядження. 

ДІВА (24.08-23.09)
Можлива несподівана 

ситуація, що відніме у вас 

вільний час і змусить змінити 
ретельно продумані плани. 
Не виключені і деякі усклад-
нення в дружніх відносинах, 
постарайтеся прояснити ви-
никлі непорозуміння. 

ТереЗИ (24.09-23.10)
Вам буде здаватися, що 

світ не оцінив всі ваші талан-
ти і здібності достойно, але 
не варто зациклюватися на 
своїх претензіях. 

СкорПІон (24.10-22.11)
Ви зможете домогтися 

багато чого, якщо не стане-
те лінуватися та прискорите 
розумовий процес. Ви пови-
нні бути на очах, тому будьте 
товариські й відкриті новим 
зустрічам і знайомствам. 
СТрІЛеЦь (23.11-21.12)

Зовсім нема сенсу пручати-
ся якимсь обставинам і нама-
гатися що-небудь змінити. Для 

вас настав той момент, коли 
краще плисти за течією, це за-
ощадить ваші сили та час. 

коЗерІГ (22.12-20.01)
Не погоджуйтеся ні з якими 

авантюрними пропозиціями. 
Прийдеться багато працю-
вати, але результати праці 
обов’язково порадують вас. 
Ви не пошкодуєте про витра-
чені сили, а начальство буде 
вами задоволене. 

ВоДоЛІЙ (21.01-19.02)
Будьте обережні в словах, 

стежте за своєю мовою, інакше 
може виникнути конфліктна си-
туація з начальством. Можливо, 
вам прийдеться відстоювати пе-
ред навколишніми ваші погляди. 

рИБИ (20.02-20.03)
Бажано зосередитися на 

своїх обов’язках. Прийдеть-
ся залагоджувати проблеми 
на роботі, що виникнуть. 

13.15 Дивитись усiм! 
14.10, 16.15 Т/с 
“Надзвичайна ситуацiя” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Т/с “Дiзнавач-2” 
22.15 Х/ф “Принц 
пiстолетiв” (2) 

СТБ
08.25, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.50 “Зiркове життя. 
Мисливицi за чужими 
чоловiками” 
10.50 Х/ф “Довгоочiкуване 
кохання”(1) 
12.40, 19.50 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.35 “Зваженi та щасливi - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.50 Т/с “Метод 
Фрейда”(1) 
22.35 “Давай поговоримо 
про секс” 

ноВИЙ кАнАЛ
08.40, 19.00 Т/с “Воронiни” 
07.00 Пiдйом 
09.00, 16.00 Т/с “Не родись 
вродлива” 
10.55 Т/с “Щасливi разом” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00, 01.50 Репортер 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Х/ф “Еддi” 

Трк “УкрАїнА”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Просте життя” (1) 
12.00, 19.45 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Врятувати боса” (1) 
21.00 Т/с “Королева гри” (1) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с “Право на 
правду” (1) 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30 “Новини 2+2” 
09.30 Х/ф “Вiйна на 
Захiдному напрямку”. 3 с. (1) 
11.10 Х/ф “Вiйна на 
Захiдному напрямку”. 4 с. (1) 
12.35 Д/п “Золото безоднi” 
13.30 Д/п “Пiдводний човен 
“Щука” 
13.40 Д/п “Важкий 
бомбардувальник Пе-8” 
14.05 Д/п “ВМФ СССР. 
Хронiка перемоги” 
14.40 Д/п “Таємницi розвiдки” 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с 
“Ментовськi вiйни-3” (1) 
21.25 Х/ф “Слiд смертi” (2) 
23.20 Х/ф “Мобi Дiк: 
Полювання на монстра” (3) 

ТеТ
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць” (1) 
07.45 Мультик з Лунтiком 
08.15 М/с “Черепашки 
мутанти нiндзя” (1) 
08.45 М/с “Тiмон i Пумба” (1) 
09.10 М/ф “Сердитi пташки” (1) 
10.55 Єралаш 
12.00 Т/с “Маленькi 
таємницi” (1) 
14.05 Вiталька 
15.00, 21.00 Країна У 
15.55 Дайош молодьож! 
17.20, 20.00 Т/с “Кухня” (1) 
17.45 Т/с “Два батька i два 
сина” (1) 
18.10, 22.55 Т/с “Свiтлофор” (2) 
19.05 Розсмiши комiка 
20.25 Т/с “Два батька i два 
сина” (2) 
22.00 6 кадрiв 
23.55 Надто грубо для 
Ю-туб’а 



Юстиція інформує

Розпорядження голови райдержадміністрації

№ 24 (8466), 6 червня 2014 року

Різне10

Відповідно до статей 15, 16, 43 Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу», 
Указу Президента України від 14 жовтня 2013 
року за № 562/2013 «Про строки проведення чер-
гових призовів, чергові призови громадян України 
на строкову військову службу та звільнення в за-
пас військовослужбовців у 2014 році» (зі змінами 
та доповненнями), Указу Президента України від 
1 травня 2014 року за № 447/2014 «Про заходи 
щодо підвищення обороноздатності держави», 
пунктів 57-58 Положення про підготовку і про-
ведення призову громадян України на строкову 
військову службу та прийняття призовників на 
військову службу за контрактом, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 бе-
резня 2002 року за № 352 (зі змінами та доповне-
ннями), розпорядження голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації  від 8 травня 
2014 року за № 150-од «Про організацію в об-
ласті призову громадян України чоловічої статі 
на строкову військову службу у травні-липні 2014 
року», враховуючи розпорядження Чортківського 
міського голови від 22 травня 2014 року за № 221 
«Про призов громадян м. Чорткова на строкову 
військову службу в травні-липні 2014 року», з ме-
тою своєчасного та якісного проведення призову 
громадян України чоловічої статі на строкову вій-
ськову службу:

1. Затвердити Основний склад районної призо-
вної комісії згідно з додатком 1.

2. На випадок хвороби або відсутності з поваж-
них причин будь-кого із призначених членів при-
зовної комісії затвердити Резервний склад район-
ної призовної комісії згідно з додатком 2.

3. Районному військовому комісару Підручно-
му Л.Р.:

1) провести черговий призов громадян Чорт-
ківського району чоловічої статі на строкову вій-
ськову службу до Збройних Сил України та інших 
військових формувань України у травні-липні 
2014 року;

2)  скласти графік роботи призовної комісії та 
затвердити його у голови районної державної ад-
міністрації, встановити безпосередній контроль 
за його виконанням;

3) забезпечити висвітлення роботи комісії та 
хід призову через засоби масової інформації ра-
йону;

4) довести до відома керівників відділу культу-
ри, туризму, національностей та релігій і відділу 
освіти районної державної адміністрації про те, 
що вони будуть залучені для виділення авто-
транспорту, необхідного для перевезення призо-
вників на Тернопільський обласний збірний пункт 
для проходження контрольних медичних комісій 
та відправки команд призовників у Збройні Сили 
України (графік проходження медичних комісій та 
відправки команд призовників буде доведено до-
датково).

4. Голові районної призовної комісії Стечиши-
ну І.С. здійснити заходи по організації медичного 
огляду призовників та призову громадян України 
на строкову військову службу з призначенням їх 
для служби у Збройних Силах України чи іншому 
військовому формуванні.

5. Виконкомам міської, селищної та сільських 
рад, керівникам підприємств, установ, організа-
цій та господарств району незалежно від форм 
власності:

1) організувати урочисті проводи призовників 
«Дні призовника» із залученням представників 
органів виконавчої влади, молодіжних і ветеран-
ських організацій, військових частин;

2)  забезпечити призовників транспортними за-
собами для доставки їх у райвійськкомат.

6. Керівникам підприємств, установ, організа-
цій, господарств та навчальних закладів району 
незалежно від форм власності:

1) не направляти призовників без погодження з 
райвійськкоматом у відрядження за межі району 
та за кордон в період проведення призову і від-
правок у Збройні Сили України та інші військові 
формування України;

2) приділити увагу, належну турботу сім`ям 
юнаків, які призвані на строкову військову служ-
бу.

7. Головному лікарю Чортківської центральної 
комунальної районної лікарні Чортківському Р.В.:

1) для забезпечення якісного медичного об-
стеження призовників, роботи районної медичної 
комісії виділити необхідний медичний інвентар та 
обладнання, а також медикаменти на районну при-
зовну дільницю згідно із заявкою райвійськкомату;

2) у травні-липні 2014 року на період прове-
дення медичного обстеження та призову юнаків 
на строкову військову службу звільнити членів 
медичної комісії від виконання своїх обов’язків за 
основним місцем роботи та направити їх в розпо-
рядження Чортківського райвійськкомату, збері-
гаючи при цьому середньомісячний заробіток;

3) для проведення стаціонарного лікування та 
обстеження призовників під час проведення чер-
гового призову виділити в центральній комуналь-
ній районній лікарні 10 ліжко-місць;

4) медичний огляд призовників, які підлягають 
призову на строкову військову службу, розпочати 
та проводити у травні-липні 2014 року згідно з гра-
фіком райвійськкомату;

5) додаткове медичне обстеження призовників 
для визначення придатності їх для проходження 

строкової військової служби, флюорографічне 
і лабораторне обстеження призовників під час 
проведення призову проводити на базі районної 
поліклініки позачергово і безкоштовно;

6) визначити порядок проведення безкоштов-
них лабораторних та спеціальних досліджень 
призовників на базі центральної комунальної ра-
йонної лікарні, а саме: загальний аналіз крові, за-
гальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на: 
антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), 
антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла 
до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакцію мікро-
преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), 
група крові та резус-належність, проводити флю-
орографічне обстеження органів грудної клітки, 
профілактичні щеплення у відповідності з кален-
дарем профілактичних щеплень; 

7)  на час роботи медичної комісії старшому лі-
карю, члену призовної комісії, стежити за станом  
медичного інвентаря і своєчасною його заміною;

8)  для своєчасної підготовки та прибирання 
кабінетів лікарів-спеціалістів на призовній діль-
ниці з числа робітників центральної комунальної 
районної лікарні виділити двох технічних праців-
ників;

9) забезпечити контрольно-медичний огляд 
призовників лікарем-терапевтом під час відправ-
ки призовників на Тернопільський обласний збір-
ний пункт згідно з окремим графіком райвійсь-
ккомату, який буде переданий головному лікарю 
центральної комунальної районної лікарні до по-
чатку призову;

10) для проведення вакцинації та прививок 
призовникам при відправці на Тернопільський 
обласний збірний пункт у травні-липні 2014 року 
визначити медичну сестру, яка зобов’язана при-
бувати в райвійськкомат не пізніше 7-ї год. ранку 
згідно з графіком відправок.

8. Головному лікарю Чортківського обласного 
комунального шкірно-венерологічного диспансе-
ру Кузь Т.Б.:

1) для якісного проведення медичного огляду 
у травні-липні 2014 року виділити медичну сестру 
шкірно-венерологічного кабінету для роботи в 
складі медичної комісії;

2) для проведення контрольно-медичного 
огляду призовників під час відправки їх на Терно-
пільський обласний збірний пункт у травні-липні 
2014 року виділити лікаря-дерматовенеролога, 
який зобов’язаний прибувати в райвійськкомат не 
пізніше 7-ї год. згідно з графіком відправок.

9. Рекомендувати Чортківському районному 
відділу Управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Тернопільській області, в межах своїх 
повноважень, вжити заходів реагування щодо за-
безпечення виконання чинного законодавства з 
питань призову громадян України та забезпечити 
на період призову охорону громадського поряд-
ку на призовній дільниці згідно із заявкою голови 
призовної комісії.

10. Командиру військової частини А-1915 під-
полковнику Вівсяному А.І. на час проведення чер-
гового призову громадян забезпечити чергування 
у приміщенні військкомату з 9-ї до 17-ї год. одного 
військовослужбовця-контрактника. 

11. Відділу у справах молоді та спорту районної 
державної адміністрації, районному центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді під час 
чергового  призову 2014 року проводити соціально-
психологічне вивчення призовників. У період про-
ходження ними лабораторно-флюорографічного 
обстеження провести професійно-психологічний 
відбір призовників згідно з методичними вказівка-
ми райвійськкомату.

12. Термін явки призовників для проходження 
призовної комісії визначити наказом військового 
комісара та персональними повістками кожному 
призовнику.

13. Сектору з питань внутрішньої політики, 
зв’язків з громадськими організаціями та засоба-
ми масової інформації апарату районної держав-
ної адміністрації спільно з редакцією районної 
газети «Голос народу» та редакцією районного 
комунального радіомовлення забезпечити опри-
люднення даного розпорядження в місцевих за-
собах масової інформації та на сайті райдержад-
міністрації.

14. Чортківському районному військовому комі-
саріату по завершенню чергового призову інфор-
мувати про підсумки проведення призовної кам-
панії у травні-липні 2014 року районну державну 
адміністрацію не пізніше 25 серпня 2014 року.

15. Визнати таким, що втратило чинність, роз-
порядження голови Чортківської районної дер-
жавної адміністрації від 7 березня 2014 року за 
№ 58-од «Про черговий призов на строкову вій-
ськову службу весною 2014 року громадян райо-
ну 1989–1996 років народження», зареєстроване 
в Чортківському районному управлінні юстиції 26 
березня 2014 року за № 8/141.

16. Дане розпорядження набирає чинності з 
дня його офіційного оприлюднення.

17. Контроль за виконанням розпорядження 
доручити  заступнику голови районної державної 
адміністрації  Стечишину І.С.

Перший заступник голови
райдержадміністрації                           р.ФІЛЯк

23 травня 2014 року                        №  136 од 

Наказами Чортківського районного управ-
ління юстиції: від 28 травня 2014 р. за № 
79/8 – зареєстровано розпорядження голови 
Чортківської районної державної адміністра-
ції від 23 травня 2014 р. за № 136-од «Про ор-
ганізацію в районі призову громадян України 
чоловічої статі на строкову військову службу 
у травні-липні 2014 року», про що зроблено 
запис в Державному реєстрі нормативно-

правових актів міністерств та інших органів 
виконавчої влади за № 9/142; від 20 травня 
2014 р. за № 77/8 – легалізовано шляхом по-
відомлення про утворення громадську орга-
нізацію «Громадський Майдан».

Ірина ЖИГУноВА, 
начальник районного управління юстиції

Про організацію в районі призову громадян 
України чоловічої статі на строкову 

військову службу у травні-липні 2014 року

В армійському колективі військовослуж-
бовці дружні, добре ставляться до Андрія, 
а він у свою чергу старається подбати про 
високий тонус товариства – адже й за віком 
старший, і діапазон життя нашого суспіль-
ства розуміє на вищій ноті. І цим допомагає 
командирам у вирішенні нагальних завдань. 
Та ось після подій на Майдані, де загинуло 
багато патріотів, а в Криму було вбито пра-
порщика Збройних сил України, й вище ко-
мандування дозволило використовувати 
власну армійську зброю, стало зрозумілим: 
війна! Проведено обмежену мобілізацію...

Солдат Олег Поночовник, уродженець 
Марилівки, гідно несе службу в армійських 
лавах. З минулорічної весни його служба у 
війську проходить в Київському гарнізоні, де 
армійські підрозділи в специфічних умовах 
витримали необхідний період високої дис-
ципліни та організованості, і це наше сус-
пільство належно відзначає. Вихідці з Чорт-
ківщини у Збройних силах України радують 
пильною військовою службою своїх батьків 
та земляків. Варто виокремити старших лей-

тенантів Валерія Фоміна, Юрія Лапія, капі-
танів Олега Вівчара, Бориса Заболотного, 
Олега Бричинського, Андрія Очеретного, 
майорів Олега Шмигленка, Сергія Баришні-
кова, Сергія Агеєва, Євстахія Моспана, Оле-
га Нагаєвського. В ці відповідальні дні щиро 
бажаю вам, побратими, необхідної витрим-
ки, дружби, військового товариства, вмілого 
використання бойової зброї і техніки. 

Активність по службі військовослужбов-
ців районного військкомату, призваних по 
мобілізації, висока. Є бажаючі (станом на 23 
травня ц. р.) на добровільних засадах бути 
визнаними придатними до військової стро-
кової служби в Збройних силах України. Такі 
юнаки з населених пунктів Чортківщини са-
мостійно заявляють про своє бажання, але 
ж відомо, що за станом здоров`я не кожний 
придатний.

Зрештою, повторю, що призов на військову 
службу за контрактом проводиться постійно, 
слід звертатися в робочі дні до райвійськко-
мату. 

Армія

Вірність присязі – вірність обов`язку
Затривожилось суспільство, в котрому живемо сьогодні. 

Андрій Білий, закінчивши тернопільську технічну академію, став магістром. 
торік восени у розмові зі мною він заявляв, що хотів би послужити Україні 

в українській армії. так і сталося: 13 листопада 2013 року був призваний 
на військову строкову військову службу і служить в карпатських Бескидах, 

склавши військову присягу на вірність українському народові. 

минулого року Денис Лукачик обрав собі 
за погодженням з батьками коропецький 

військово-спортивний ліцей 
і, знаєте, став краще навчатися, 

ніж у середній школі.

Ось вони на світлині: військові ліцеїсти в 
строю. Серед них – правофланговий Денис 
Лукачик, котрий дуже бажає навчатися після 
11-го класу військово-спортивного ліцею в Ака-
демії сухопутних військ Збройних сил України 
ім. гетьмана Петра Сагайдачного у Львові біля 
Стрийського парку. 

А всього шестеро ліцеїстів дала Чортківщи-
на в 2013 році. Якщо взяти до уваги попередні 
розмови з хлопцями 7-9-их класів, є бажаючі 
навчатися у військових ліцеях. Якраз у червні 
починається набір до них на 2014-2015-й на-
вчальний рік.

Хай всім щастить, хто вступатиме!

Степан оСАДЦА, 
полковник запасу, уповноважений 

райвійськкомату

«У військові я б пішов!»

Перша група
Шманьківчики – «Калічівка» Чортків – 2:1; 

Росохач – Гор. Вигнанка – 1:2; Улашківці – 
Шманьківці – 5:1; Біла – Косів – 3:1; Ягільниця 
– Поділля – 7:2; Звиняч – «Динамо» Завод-
ське – 3:1. 

Друга група
Зона «А». Білобожниця – Свидова – 3:10; 

Милівці – Бичківці – 0:1; Сосулівка – Пала-
шівка – 2:1; Джурин – Скородинці – 3:0; Ридо-
дуби – «Максимум» Чортків – 0:1; Ромашівка 

– Базар – 0:9. У матчі 5-го туру Скородинці 
– Сосулівка зараховано господарям технічну 
поразку з рахунком 0:3 

Зона «Б». Залісся – Тарнавка - 1:2; Коцю-
бинчики – Товстеньке – 0:3; «Зоря» Товстень-
ке – Угринь – 0:2; Гадинківці – Пробіжна – 4:3; 
В.Чорнокінці – «Кристал» Заводське – 0:3. 
Перегравання матчу 3-го туру між команда-
ми Товстеньке – Тарнавка у визначений день 
так і не відбулося, тож гостям зараховано 
технічну поразку з рахунком 3:0.

Футбол

Чемпіонат області. 2-й тур
Як відомо, черговий тур першості області 

ФСК «Чортків» через перенесення матчу з 
ДЮСШ Тернопіль пропускав (у школярів того 
дня був випускний), як і пропускатиме матч 
третього туру – випадає за календарем ви-

хідний день. А інші матчі туру закінчилися 
так: «Поділля-Агрон» Тернопільський р-н 
– «Нива» Теребовля – 2:2; ФК «Бережани» – 
«Дністер» Заліщики – 2:2; ФК «Козова» – ФК 
«Борщів» – 0:4.

Чемпіонат району. 6-й тур
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Увага!

земельні ділянки

ПроДАЮТьСЯ

квартири

Варто знати

приватизована земельна ділянка площею 10 
сотих у районі Синякового (за заправкою) по вул. 
Затишній. тел.: 096-443-30-66;  2-45-93.

терміново земельна ділянка 0,15 га по вул. 
Бучацькій (Золотарка).

тел.: 066-444-51-81, 066-500-39-48.

 1-кімнатна квартира у Чорткові по вул. 
Шевченка, 84, 5-й поверх п`ятиповерхового 
цегляного будинку, загальна площа – 31 кв. м. 
Євроремонт, всі двері нові, металопластикові 
вікна, індивідуальне опалення, телефон, Інтер-
нет, кабельне телебачення, підвал. Ціна дого-
вірна. тел. 097-911-48-38. 

2-кімнатна квартира по вул. Незалежнос-
ті, 86, на 7-му поверсі 9-поверхового будинку. Є 
лічильники, індивідуальне опалення, телефон, 
кабельне телебачення, можливо з меблями, за-
критий балкон. Ціна 23 тис. у. о. 

тел. 097-157-91-41.

2-кімнатна квартира по вул. Д.Січинського, 
1, п`ятий поверх, загальна площа – 51,6 кв. м. 
Ціна договірна. тел. 097-458-75-71.

будинок у с. Ягільниця (біля школи) площею 
80 кв. м, з індивідуальним опаленням, з госпо-
дарськими спорудами. Загальна площа – 0,15 
га. Ціна договірна. 

тел.: 050-745-70-90, 
068-396-64-24.

будинок по вул. Кобилянської, 40, загальна 
площа – 154 кв. м, житлова – 84 кв. м. Євроре-
монт, сарай, гараж, сад, город, два підвали, 
своя свердловина, стаціонарний телефон, Ін-
тернет. Все приватизовано. Можливий обмін на 
одно-, двокімнатну квартири з доплатою. Ціна 
договірна.

тел.: 2-27-18, 097-144-60-82. 

незавершене будівництво – котеджі в районі 
Синякового. Земля приватизована.

тел.: 067-354-58-90, 
067-424-52-50.

терміново будинок у с. Переходи по вул. Со-
нячній, 8, земельна ділянка 49 сотих, великий 
сад, вся земля приватизована. Є гараж, хлів. 
Будинок газифікований. Ціна договірна. 

тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86. 

будинок у с. Білобожниця 10 х 12, загальною 
площею 209 кв. м, 5 кімнат, сутерини по всій 
площі, 2 гаражі (під одним – підвал), сарай, 
стайня, криниця, сад, земельна ділянка – 15 
сотих, приватизований. 

тел.: 050-706-97-84, 098-541-53-04. 

двоповерховий будинок у смт Заводське по 
вул. Сонячній, 26 (колишній піонерський табір). 
Загальна площа – 220 кв. м, із них житлова – 113 
кв. м. Будинок розміщений за 3 км від Чорткова, 
також під будинком є великий підвал. Поблизу 
– магазин, школа, дитячий садок, лікарня. Ціна 
договірна. 

тел.: 5-73-84, 098-294-58-60. 

З 1 липня цього року набере чинності стаття 
7 антикризового закону «Про запобігання фі-
нансової катастрофи та створення передумов 
для економічного зростання в Україні» від 27 
березня ц. р. за № 1166-VІІ, якою встановлено 
єдиний розмір допомоги при народженні дити-
ни в розмірі 41 280 гривень та в Законі України 
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» ви-
ключено розділ IV «Допомога по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку».

Сьогодні розмір допомоги при народженні 
дитини значно диференційований і встанов-
лений у сумі, кратній 30 розмірам прожитко-
вого мінімуму – на першу дитину (30 960 грн.), 
60 розмірам прожиткового мінімуму – на другу 
дитину (61 920 грн.), 120 розмірам прожитково-
го мінімуму – на третю і кожну наступну дитину 
(123 840 грн.), виходячи з розміру прожитково-
го мінімуму для дітей віком до шести років, 
встановленого на день народження дитини.

Виплата допомоги здійснюється одноразо-
во в розмірі 10320 грн., решта суми допомоги 

на першу дитину виплачується протягом на-
ступних 24 місяців в розмірі 860 грн., на дру-
гу дитину – 48 місяців по 1075 грн., на третю 
і кожну наступну дитину – 72 місяці в розмірі 
1576,67 грн.

На дітей, які народяться до 30 червня по-
точного року, батьки отримуватимуть виплати 
за вищевказаними розмірами.

Починаючи з 1 липня цього року, виплата 
допомоги здійснюватиметься одноразово на 
суму 10320 грн., а решту сім’я отримуватиме 
протягом наступних трьох років по 860 грн. на 
місяць. Фінансова допомога буде надаватися 
при народженні дитини, незважаючи на черго-
вість народження.

За більш детальною інформацією необхідно 
звертатись у приймальню управління соціального 
захисту населення РДА, яка розташована за адре-
сою: м. Чортків, вул. шевченка, 21 (у приміщен-
ні міськради, каб. № 4, або за тел. 2-39-07).

Володимир ЦВєткоВ, 
начальник УПСЗН РДА

магазин по вул. Ринок, 7 площею 60 кв. м. 
тел.: 097-909-45-60, 
066-500,39-48.

приміщення по вул. Незалежності, 119 (біля 
заправки “Укрнафта”), площею  60 кв. м. 

тел. 068-054-91-77.

У США щороку 5-7 тисяч зовні здорових ді-
тей і підлітків помирають раптово, що стано-
вить близько 5 відсотків (від 1,5 до 8 тис. осіб 
на 100 тис. населення). З них 30 відсотків ви-
падків настає під час сну, 20 – під час занять 
спортом, 50 відсотків – за інших обставин.

Безпосередньою причиною смерті дітей 
старшого віку з фоновими кардіоваскулярни-
ми захворюваннями у 80 відсотків є фібриля-
ція шлуночків серця (хаотичне неорганізоване 
скорочення), а в молодших вікових групах у 88 
відсотків – асистолія.

Найбільш поширеними захворюваннями, 
що призводять до раптових порушень діяль-
ності серця у дітей, є кардіоміопатія, аномалії 
серцевих артерій, аномалії провідної системи 
серця, вади серця, міокардити. Для діагности-
ки даних захворювань важливі як скарги, так і 
об’єктивні дані. Батькам слід звертатися до лі-
каря, коли дитина скаржиться на болі в ділянці 
серця, серцебиття, задишку, особливо, якщо 
вони пов’язані з фізичним навантаженням, ви-
падки непритомності. Має значення сімейний 
анамнез: випадки серцевих нападів, захво-
рювань серця або раптової смерті близьких 
родичів у молодому віці, генетично зумовле-
ні захворювання. Але найважливішими ме-
тодами діагностики є електрокардіограма, 
ехокардіографія, холтерівський моніторинг 

(цілодобовий запис ЕКГ), тести на фізичне на-
вантаження, проведення яких дозволяє пра-
вильно встановити діагноз, а також відповідно 
до нього визначити режим виконання фізич-
них вправ та занять спортом.

Основними принципами профілактики ви-
падків раптової смерті є їх попередження та 
вчасне надання медичної допомоги. Тому важ-
ливими є не тільки робота екстрених служб, а 
й навчання населення основам першої допо-
моги при раптовій смерті, а також оснащення 
дефібриляторами всіх термінових служб.

Наше суспільство традиційно вважає під-
літків здоровою категорією населення. Саме 
тому раптова смерть, а тим більше на занят-
тях з фізичної культури, викликає великий 
резонанс. Проте повне звільнення від вкрай 
необхідних дозованих фізичних навантажень 
не зменшує відсоток несприятливих кардіо-
васкулярних подій. Тому потрібно розуміти, 
що саме уважне ставлення батьків до стану 
здоров’я дітей, вчасне обстеження і лікування, 
індивідуальний підхід щодо фізичних наван-
тажень для кожної дитини, здоровий спосіб 
життя й своєчасна допомога екстрених служб 
допоможуть попередити випадки раптової 
смерті у дітей.

наталія ГЛАДкА, 
завідувач дитячого відділення ЦКРЛ

Шановні споживачі!
Повідомляємо вас, що з 1 червня поточного 

року згідно з постановою НКРЕ за № 749 від 23 
травня ц. р. змінюються тарифи на електро-
енергію.

Відпуск електроенергії населенню 
проводиться за тарифом:

30,84 коп. (з Пдв) за 1 квт/год. – за обсяг, 
спожитий до 150 квт/год. електроенергії на 
місяць (включно);

41,94 коп. (з Пдв) за 1 квт/год. – за обсяг, 
спожитий понад 150 квт/год. – до 800 квт/
год. електроенергії на місяць (включно);

134,04 коп. (з Пдв) за 1 квт/год. – за обсяг, 
спожитий понад 800 квт/год. електроенергії 
на місяць.

Відпуск електричної енергії багатодітним 
сім’ям, прийомним сім’ям і будинкам сімейно-
го типу проводиться за тарифом 30,84 коп. (з 
ПДВ) за 1 кВт/год. незалежно від обсягів її спо-
живання.

Відпуск електроенергії населенню, 
яке проживає в сільській місцевості, 

проводиться за наступним тарифом:

28,5 коп. (з Пдв) за 1 квт/год. – за обсяг, 
спожитий до 150 квт/год. електроенергії на 
місяць (включно);

38,76 коп. (з Пдв) за 1 квт/год. – за обсяг, 
спожитий понад 150 квт/год. – до 800 квт/
год. електроенергії на місяць (включно);

134,04 коп. (з Пдв) за 1 квт/год. – за обсяг, 
спожитий понад 800 квт/год. електроенергії 
на місяць.

Відпуск електричної енергії багатодітним 
сім’ям, прийомним сім’ям, дитячим будинкам 
сімейного типу, які проживають в сільській міс-
цевості, проводиться за тарифом 28,5 коп. (з 
ПДВ) за 1 кВт/год. незалежно від обсягів її спо-
живання.

Приклад розрахунку вартості спожитої 
електроенергії при споживанні мешканця міс-
та 900 кВт/год. на місяць:

Розрахунок: 150 кВт/год. х 0,3084 грн. = 
46,26 грн.; 650 кВт/год. х 0,4194 грн. =  272,61 
грн.; 100 кВт/год. х 1,3404 грн. = 134,04 грн. 
Сума до оплати 452,91 грн.

Адміністрація Чортківського рем

Чи так вже непередбачувана 
раптова смерть?

минулого року 15 травня у нашій країні вперше відзначався День попередження 
раптової зупинки серця, ініційований Українським науковим товариством кардіологів. 

Адже у всьому світі, незважаючи на досягнення останнього десятиліття у 
з’ясуванні механізмів розвитку раптової серцевої смерті, ця проблема залишається 

актуальною і перебуває на стику кількох медичних дисциплін: кардіології, 
медицини критичних станів та спортивної медицини. 

Єдиний розмір допомоги 
при народженні дитини

Споживачеві на замітку

Увага! нові тарифи 
на електроенергію

будинки

здаю в оренду

21 травня ц. р. Ощадбанк розпочав продаж 
казначейських зобов’язань «Військові» серії В 
номінальною вартістю 1000 гривень, кошти від 
реалізації яких будуть спрямовані на підтрим-
ку української армії.

Казначейські зобов’язання – це різновид 
державних цінних паперів, що розміщуються 
серед фізичних осіб на добровільних заса-
дах, дають право на отримання доходу і по-
гашаються державою на умовах, передбаче-
них при їх розміщенні. Купуючи казначейські 
зобов’язання, ви отримуєте гарантію повер-
нення інвестованих коштів, забезпечену дер-
жавою. Ви можете бути впевнені, що гроші не 
пропадуть, не «заморозяться», а відсоткова 
ставка не знизиться.

Строк обігу казначейських зобов’язань «Вій-
ськові» – 24 місяці (2 роки).

Ставка за казначейськими зобов’язаннями 
«Військові» становить 7 відсотків річних.

Сертифікат казначейського зобов’язання 
«Військові» містить 4 (чотири) купони. Розмір 
доходу за кожним купоном становить 35 гри-

вень.
Доходи за казначейськими зобов’язаннями 

серії В виплачуються кожні шість місяців (Далі – 
купонний період) після дати випуску, що зазна-
чена на казначейському зобов’язанні. Виплата 
доходу за казначейськими зобов’язаннями 
«Військові» здійснюється, починаючи з дня за-
кінчення купонного періоду. Дата виплати до-
ходу за купонний період, зазначена на відпо-
відному купоні казначейського зобов’язання, є 
датою початку оплати купона (крім останнього 
купона казначейського зобов’язання серії В).

Вартість одного сертифіката казначейсько-
го зобов’язання «Військові» в національній ва-
люті залежить від дати його придбання і зміню-
ється від 1000 грн. (у перший день розміщення 
– 21 травня 2014 року) до 1034,62 грн. (за п’ять 
днів до закінчення кожного купонного періоду). 
Вартість продажу казначейських зобов’язань 
«Військові» в національній валюті змінюється 
кожні 10 днів.

З повагою – Ат «ощадбанк»

Придбай казначейські зобов’язання 
«Військові» на підтримку української армії

Платник єдиного податку у разі переви-
щення обсягу доходу, визначеного для його 
групи, з наступного календарного кварталу 
за заявою має можливість перейти до іншої 
групи.

Якщо платник єдиного податку першої гру-
пи отримав дохід понад 150 тис. грн., може 
обрати другу, третю чи п’яту групу або ж пе-
рейти на загальну систему оподаткування. 
Для цього йому слід подати до органів Мін-
доходів відповідну заяву.

У разі отримання «спрощенцем» другої 
групи доходу понад 1 млн. грн., такий плат-
ник повинен з наступного кварталу перейти 
на третю чи п’яту групу або ж обрати загаль-
ну систему оподаткування.

Коли доходи платника єдиного податку 
третьої групи перевищили 3 млн. грн., та-
кий платник може обрати лише п’яту групу 
або перейти на сплату інших податків і збо-

рів. А «єдинник» п’ятої групи у разі досяг-
нення обсягу доходу в понад 20 млн. грн. 
зобов’язаний здійснити перехід на загальну 
систему.

Варто зазначити, що з початку року суб’єкти 
господарювання Тернопільщини самостійно 
нарахували та сплатили до бюджету 37,4 
млн. грн. єдиного податку. Це на 1,7 млн. грн. 
більше, ніж за аналогічний період минулого 
року. Переважну частину надходжень забез-
печили фізичні особи-підприємці, що обра-
ли спрощену систему оподаткування. Вони 
сплатили до бюджету за чотири місяці цього 
року 29,1 млн. грн. Юридичні особи, що пере-
бувають на спрощеній системі оподаткуван-
ня, спрямували до бюджету 8,3 млн. грн.

Інформаційно-комунікаційний сектор 
Чортківської оДПІ ГУ міндоходів 

у тернопільській області

Соціальна реклама

ОДПі інформує

Перевищили обсяг доходу – 
переходьте в іншу групу
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2 червня відсвяткувала свій ювілей
Любов Ярославівна ПАВшок

із м. Чортків.
Нехай рікою щастя ллється,
В родині гарно все ведеться, 
І серце хай не знає болю 
На довгий вік і світлу долю. 
А ще любові щиро зичим, 
Здоров’я, квітів, і краси, 
І літ щасливих до сторіччя, 

Усіх гараздів з роси й води.
Працівники 

Білобожницької лікарської 
амбулаторії.

7 червня завітає ювілей до хорошої 
людини, доброї дружини, прекрасної 

мами та люблячої бабусі 
Володимири Юріївни БАБІЙ 

зі с. Капустинці.
У цей святковий 
    світлий день,
Коли настав 
      Ваш ювілей,
Ми щиро Вас 
                вітаємо,
Добра і щастя 
       Вам бажаємо.
Хай обминають 
     Вас тривоги,
Хай Бог дасть 
                     щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо ми Вам 
                у цей святковий день.
Хай радісно в серці літо процвітає,
Хай Мати Пречиста 
                на крилах тримає.
Господь дарує надію й тепло ‘
На многіі літа, на радість й добро.
Здорові будьте й завжди молоді,
Хай серце б`ється легко і натхненно,
Не знайте ні тривоги, ні біди
І будьте Богом Ви благословенні.

З повагою і любов̀ ю – чоловік 
Петро, донька Людмила 

з чоловіком Сергієм, 
онука наталя з чоловіком 

Василем.

Цими днями, коли земля буяє зеленню 
трав, святкуватимуть ювілеї – свої Дні 
народження прекрасне подружжя, хороші  

спеціалісти за фахом, чуйні душею
Ганна михайлівна та Сергій карлович

БАЧкИ.

Спливає час, мов листя за водою,
За роком рік – і так життя мина,
І непомітною рукою вже ваших скронь
Торкнулась сивина.
Якби зійшлися дві зорі
І райдуги сплелися в перевесло,
Тоді, напевно, гори золоті,
В дарунок я би вам принесла.
Але по немочі людській
Не здійсню я свого бажання,
Отож, прийміть ви від душі
Палкі і щирі привітання.
Нехай щороку вас втіша
Грай солов`їний і лелечий,
Хай сонцем повниться душа,
Ваші ювілеї – це ще не вечір.
Благополуччя зичу вам й удачі,
Бадьорості без ліку і довгого віку,
Серця хай не знають печалі й розлуки,
Хай радість приносять вам діти й онуки.
Ісус Христос дарує вам надію і тепло,

На многії літа – здоров`я, 
                           миру і добра.

З повагою – 
Любов Білінська.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм
романа кириловича САВУЛЯкА 

зі с. Сокиринці.
Летять літа, мов бистрі води, 
І не вернути їх назад. 
А нам не віриться сьогодні, 
Що Вам уже – 75. 
Хай нових днів ще буде безліч, 
Без ліку щастя і пісень, 
Прийміть вітання найщиріші 
В цей світлий ювілейний день. 
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро, 
Щоб радісним і довгим був Ваш вік 

З добром, любов’ю, 
              спокоєм і миром.

З повагою – сім`ї 
мосьондзів 

та Скороходів і вся родина.

Від щирого серця дякуємо 
першій вчительці 

Пробіжнянської початкової школи 
оксані Ігорівні БоЙко 

за її чудове виховання наших дітей. 
За роки начання вона тепло й лагідно, 

наче рідна мати, вела їх країною дитинства, 
щоразу відкриваючи нові далі, навчаючи 

таких понять, як Україна, мир, рідна земля. 
Віримо, що Всемилостивий Господь 

винагородить старання вчительки Своїми 
Ласками на многії і благії літа.

Дзвенитьостанній дзвоник нам,
Тепер вже буде іншим він дзвонити,
А ми підем у 5 клас 
Там будуть різні вчителі нас вчити,
Та першу вчительку Свою
Ми завжди будемо любити.
Перша вчителька моя –
Вона мов друга мати,
Навчає, любить, сварить нас, 
До кожного підхід свій має. 
Ми дякуємо їй за все, 

Що вміємо читати і писати,
І головне для нас усіх,
Що вмієм добре гроші рахувати.

Від імені батьків – Ганна 
Варениця, с. Пробіжна.

Цьогоріч у грудні 
районці – 75!

«Діамантовий ювілей», як його ще іноді 
називають. Як і для людини, вік цей поваж-
ний. Однак є у ньому свої як плюси, так і мі-
нуси. Вже є з роками набутий досвід, розум, 
мудрість, та здоров`ячко, на жаль, уже не 
те… Так само щось подібне коїться сьогодні 
і з абсолютною більшістю місцевих друкова-
них ЗМІ, в т. ч. напередодні ювілею і з тим, 
що тримаєте в руках. Коли бажання твори-
ти цікаву газету у колективу хоч відбавляй, 
нові творчі задуми переповнюють, енергія 
вихлюпується через край, та, як завше, «фі-
нанси співають романси». А не співатимуть 
вони їх тільки тоді, коли день-у-день зроста-
тиме число наших читачів, тобто вас, дорогі. 
Та попри прив’язане до валюти суттєве по-
дорожчання вартості паперу, поліграфічних 
послуг, ми не збільшили передплатну ціну 
«Голосу народу» на друге півріччя. Бо зна-
ємо, що і ви сьогодні рахуєте кожну копійчи-
ну. Та все ж знайдіть можливість відкласти 
гривню-другу й на «хліб духовний» – перед-
платіть районку на друге півріччя і порадьте 
так вчинити й іншим. А ми в боргу не зоста-
немось. Вартість передплати:

для населення (індекс – 61366)
на 3 місяці – 20 грн. 52 коп.
на 6 місяців – 41 грн. 04 коп.
для підприємств, установ та органі-

зацій (індекс – 61367)
на 3 місяці – 23 грн. 37 коп.
на 6 місяців – 46 грн. 74 коп.

Передплата – 2014

має бути почутий!

Щиро вітаємо з 15-річчям,
яке він святкуватиме 11 червня, 

дорогого синочка, люблячого внука, 
племінника, похресника
Владислава ГрИнИшИнА

зі с. Біла.
В цей день барвистий 
        і прекрасний 
Вже 15 
   сповнилось Тобі. 
Радості, усмішок, 
              щастя 
І доріг легких 
                 у житті!
Любити, вірити, 
                 чекати, 
Купатись в розкошах, 

                                                          красі,
Мети своєї досягти 
Й здійснити задуми усі! 
Нехай Господь 
                   Тебе боронить 
Від невзаємності і зла, 
Нехай дитяча безтурботність 
Не сходить із Твого чола. 
Нехай ніколи не міліє 
Душі бездонне джерело. 
Хай в ньому родяться надіі 
І множиться тепло. 
Хай певні будуть 
                 Твої кроки, 

А небо завжди голубе. 
Тобі сьогодні 15 років – 
Тож з Днем народження Тебе!
З великою любов̀ ю – мама 

та вся родина.

У чудовий літній день, 7 червня, 
святкує 50-річний ювілей
Іванна Павлівна ЛотоЦЬкА

з м. Чорткова.
У день ювілею, 
 в прекрасний час,
Щирі вітання 
   прийміть від нас.
Щоб злагода й мир 
панували в родині, 
Щоб щастя 
        всміхалось 
при кожній годині! 
Хай обминає біль
                і тривога, 
Хай стелиться довга життєва дорога. 
Здоров’я міцного і щастя без краю, 
Усього найкращого щиро бажаєм.

З повагою і любов̀ ю – 
чоловік Ігор, мама Орися, 

сини Сергій і Михайло, 
невістки Ліля і Таня, внуки 
Михайло, Славик та Саша 

і вся велика родина.

У зеленопишну розмаїту червневу 
пору засилаємо щирі вітання з нагоди 

Дня народження пошанованому 
педагогу, відміннику освіти України, 

вчителю німецької мови 
Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів

Володимирі Юріївні БАБІЙ.
Летять роки, мов лебеді у вирій, 
Життя іде, його не зупинить! 
Прийміть вітання наші щирі 
І побажання від душі. 
Хай горе обходить Вас стороною, 
А радість приходить і ллється рікою. 
Хай світлою буде життєва дорога, 
Любові – від близьких, 
                             а ласки – від Бога.
Від щирого серця здоров’я бажаєм, 
Без нього не милі ніякі діла, 
В здоров’ї – багатство і радість 
І більшого щастя на світі нема. 
Хай сила завжди прибуває, 
До серця старість не спішить,

Хай люди 
      завжди поважають 
І Бог життя благословить.

З повагою – колектив 
школи.

Відрадно зазначити, що за підсумками зма-
гань, які проходили впродовж квітня-травня в 
м. Тернополі, збірна команда студентів нашого 
коледжу двічі виборола чемпіонське звання.

В особистій першості переможцями з легкоат-
летичного кросу (з бігу на 1000 та 2000 м) ста-
ли студенти: І.Сус, М.Гринів (ПО 15), Н.Сцібан, 
Р.Вадовська, І.Аросланов (ПО 22, 36, 27).

Під майстерним тренерством викладача 
фізичного виховання В.Яковлєвої у легкій ат-
летиці з бігу на 100 та 200 м кращими визна-
чилися – Х.Вітушинська (СП 1), У.Свідніцька, 
Р.Вадовська, І.Аросланов (ПО 11, 36, 27); у 
штовханні кулі – І.Солтис та І.Бойко (ПО 46), 
М.Коростіль (ПО 41). 

Загалом студентська спартакіада була 
представлена сімома навчальними заклада-

ми області, які змагалися 
у восьми видах спорту. 
Протягом навчального 
року переможна фортуна 
посміхнулася командам ді-
вчат із волейболу (тренер 
А.Побуринний) та юнаків 
з міні-футболу (тренер 
Р.Ісаюк), а також – юнаків 
і юнок із настільного тенісу 
(тренер Л.Гаєвський).

Приємно відзначити: 
за результатами учас-
ті збірних команд вищих 
навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації в сту-
дентських спортивних 
іграх Тернопільського об-
ласного відділення Комі-
тету з фізичного вихован-
ня та спорту МОН України 
2013-2014 н. р. підсумкова 
таблиця переможців пред-

ставлена наступним чином: чемпіон – Чорт-
ківський  гуманітарно-педагогічний коледж ім. 
О.Барвінського, друге місце в турнірній табли-
ці зайняв технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя, а 
третє – Кременецький лісотехнічний коледж.  

За надзвичайну підтримку в спортивних по-
чинаннях студентських команд особливу по-
дяку висловлюємо очільнику нашого коледжу  
Роману Пахолку, а виборену спільну перемогу 
вважаємо вагомим подарунком до цьогорічного 
ювілею рідного навчального закладу. 

Петро мИХАЙЛЯк, 
керівник фізичного виховання 
Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу ім. О.Барвінського

Спортивний тріумф юних педагогів
Легка атлетика, яка з давніх-давен займає тронне місце королеви спорту, 

піддається лише наполегливим і рішучим. Власне такими й визначилися цьогоріч 
студенти Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. о.Барвінського, 

успішно підкоривши вершини в змаганнях із легкоатлетичного кросу 
та легкої атлетики серед учасників вищих навчальних закладів 

 І – ІІ рівнів акредитації тернопільської області.

Знай наших!


