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Виходить з 1939 року

Вітання Погляд зблизька

Голова  
райдержадміністрації
М.СТАШКІВ

Заступник голови 
районної ради                                                        
Л.ХРУСТАВКА                                                              

Найближчу, найріднішу, найкрасивішу 
і наймилішу людину в світі – 

дружину, матусю, бабусю 
Ганну Миколаївну ГРАДОВУ 

зі Звиняча вітаємо з Днем народження.
Лагідна, ніжна, 
         добра і проста,
Наша дорогенька, 
          наша золота!
Спасибі, матусю, 
 що життя дарували, 
Спасибі, матусю, 
     що Ви нас плекали, 
Спасибі, матусю, 
      що вчили любити
І все у житті розуміти.
Спасибі, рідненька, 
         за вічну турботу,
За щире бажання 

                                                  добра нам усім.
Хай серце ще довго 
                         у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають. 
Здоров’я мінного Вам зичимо щиро,

Ласки від Бога, від дітей 
                   та онуків – тепла 
На многі щасливі літа.

З любов’ю – чоловік, 
діти та внуки.

28 червня – День Конституції України 
та День молоді

Шановні краяни!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Конституції 

України та Дня молоді. 
19 років тому Верховна Рада України прийняла основний За-

кон України, в якому закріплені правові основи незалежності 
Української держави, її суверенітет і територіальна цілісність, 
права людини та громадянина. Вшановуючи нинішнє свято, всі 
ми глибоко усвідомлюємо, що від кожного з нас залежить, якою 
бути Україні сьогодні й у майбутньому. Саме молодь завтра ві-
зьме на себе відповідальність за наш край, нашу Батьківщину, 
її розвиток, за подальшу долю старшого покоління. 

Нехай цей святковий день принесе в кожну оселю радість і 
успіх, родинний затишок і злагоду, добробут і чудовий настрій.

Нехай справжня любов до рідної землі окрилює нас на нові 
звершення, добрі починання в ім’я соборної, незалежної, демо-
кратичної, процвітаючої України, надійної запоруки добробуту 
й щасливого життя українського народу.

Успіхів і натхнення вам, українці всіх поколінь, здоров’я і не-
вичерпної енергії, миру і добра!

–   А що треба? – Капустину!
–   А ще треба? – Цибулину!
–   А ще треба? – Квасолину!
–   А ще треба? – Картоплину!
Вибирай нас, господине!

Що там не кажіть, 
а борщ в українській кухні – 

всьому голова. Та й чи тільки 
у нас? Відомо: його віднесено 
до ста найпомітніших страв, 

котрі залюбки їдять загалом 
мешканці планети Земля. 

Відслідкувати ж або, як зараз 
модно мовити, відмоніторити 
складові борщового набору ми 
взялися власне в Капустинцях, 

у ПАП «Березина». 
До цього ж бо стимулює 

вже й саме наймення села, 
де «прописаний» офіс 
(якщо по-сучасному) 

або контора (по «старинці») 
даного господарства.

Читайте на 6-й стор.

«Та й наварю борщику 
в полив`янім горщику...»
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На часі2
РеаліїВітання

Міліція інформує

У всіх на устах

Останнім часом почастішали 
скарги на маніпуляції місцевого 
керівництва при проведенні об-
говорення питань про об’єднання 
громад. Вони або не проводяться 
взагалі, а «думка» громади оформ-
люється на папері, або селян став-
лять перед фактом, що має бути 
так, як вирішило керівництво. Інак-
ше Київ грошей не дасть. Край цим 
маніпуляціям місцевих чиновників 
вирішив покласти прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк. На засіданні Ради 
регіонального розвитку за участі 
керівників обласної влади він на-
казав обласній владі  розібратися з 
випадками примусового об’єднання 
територіальних громад. Адже за 
законом таке об’єднання повинно 
відбуватися виключно добровіль-
но. Тож деякі керівники відверто 
порушують закон, та ще й прикри-
ваються «вказівками зверху», яких 
насправді їм ніхто не давав.

Яценюк навів приклади, як це від-
бувається на Київщині: «Виходить 
голова районної адміністрації чи за-
ступник і каже: «Все вже вирішено, 
ви зобов’язані тільки проголосува-
ти, ніхто вас нічого питати не буде. 
Уряд написав затвердити перспек-
тивний план, а якщо не затвердите –
грошей на наступний бюджетний рік 
не отримаєте». На жаль, це не по-
одинокі випадки. В уряді тримають 
руку на пульсі, тому прем’єр вима-
гає від голів облдержадміністрацій 
довести до відома голів районів, що 

ламати громадян через коліно або 
обдурювати їх ніхто не дозволить. 
«Це ж радянський стиль управління. 
Начебто щось помінялося наверху, 
але знизу нічого не змінилося», –
констатував Яценюк. 

І це справді так. Доки реформи 
доходять до низових управлінських 
ланок, їх вже перекрутять так, ніби 
у дитячій грі «зіпсований телефон». 
Місцеві керівники додадуть влас-
ного «розуміння» – і врешті-решт 
маємо не реформу, а щось незро-
зуміле, а головне шкідливе для 
громад. Приміром, для рішення про 
об’єднання необхідно провести гро-
мадське обговорення. Як його про-
водити – визначає відповідна рада. 
І ось тут місцеві керівники вдаються 
до маніпуляцій, найчастіше – про-
сто збирають своїх «активістів» і 
приймають постанову. Таку, яка по-
трібна їм, а не громаді, яку потім 
ставлять перед фактом.

Тож нагінку від прем’єра отримали 
не лише обласні керівники, а й міні-
стри. Яценюк доручив віце-прем’єр-
міністру – міністру регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ Генна-
дію Зубку пояснити дохідливо для 
всіх: об’єднання громад може від-
буватися виключно на добровільній 
основі. А ще – необхідно провести 
роз’яснювальну роботу серед насе-
лення, яким буде кінцевий резуль-
тат адміністративно-територіальної 
реформи і що таке децентралізація. 

Бо у нас виходить, що в Києві 

вищі чиновники так мудро говорять, 
що люди на місцях не розуміють, 
навіщо та децентралізація взага-
лі. Ніби звучить гарно, особливо, 
коли кажуть про бюджетну децен-
тралізацію, а з чим її їсти – незро-
зуміло. Тому вже зараз, на етапі 
територіального реформування, 
громади мають зрозуміти, що ті ко-
шти (а вони будуть значними), які 
лишатимуться на місцях, необхідно 
використовувати раціонально, щоб 
потім знову не стояти перед Києвом 
з простягнутою рукою. Цього можна 
досягнути лише за однієї умови: від-
повідального ставлення громадян 
до долі свого села, міста, області. 
Якщо обиратимемо чиновників-кра-
діїв або віддаватимемо голоси усі-
ляким пройдисвітам-критиканам, то 
й матимемо відповідний результат.

Про це каже й прем’єр: «Якщо 
хтось думає, що ми тільки віддамо 
вниз гроші і не віддамо відповідаль-
ність, – глибоко помиляються. Мери 
міст, керівники майбутніх обласних 
виконавчих комітетів повинні забути 
можливість тикати пальцем на цен-
тральну владу». 

Він наголосив на незмінності по-
зиції уряду – на місця треба віддати 
все, що стосується безпосередньо 
життя і діяльності територіальної 
громади. Проте за цими коштами 
має бути суворий контроль, у пер-
шу чергу, з боку самої громади. «Ви 
хотіли грошей, ви хотіли децентра-
лізації і додаткових повноважень – 
ви зібрали 10 мільярдів гривень за 
п’ять місяців. Тепер я як прем’єр хо-
тів би почути, куди ви їх збираєтесь 
діти, яким чином ці гроші будуть ви-
користані та яким чином конкретна 
людина, яка голосувала за мера, 
яка голосувала за місцевого депу-
тата, відчує зміну в своєму житті», – 
наголосив головний урядовець. 

За його словами, місцеві бюджети 
– це не особисті гроші мерів чи голів 
районів, це кошти платників подат-
ків. Тому платники податків спита-
ють з керівників, чи правильно вони 
ці гроші витратили. «Це вже ваша 
політична відповідальність перед 
громадянами країни», – звернувся 
Яценюк до представників місцевої 
влади.

Ігор СМУСЬ

Шановні краяни! 
Ми святкуємо річницю нашої Конституції, закону нашої краї-

ни і народу, нашої державності. Бо саме державність будь-якого 
народу визначається законами, правилами, за котрими живуть 
люди. І саме від нас залежить: чи закон буде однаковий для всіх 
або вибірковим, чи всі будуть рівні перед законом або одні бу-
дуть більш рівніші за решту, чи ми здатні самі жити за законом 
та чи ми здатні заставити чиновника поважати правила держави 
не залежно від його статусу, посади і товщини гаманця. Тільки 
разом, об`єднавшись в міцну націю, ми збудуємо добротну, мо-
гутню, правову нашу державу Україну, в котрій людина, кожен із 
нас, буде найвищою цінністю. 

Вітаю всіх краян зі святом нашої держави та бажаю всім спра-
ведливості. Пам`ятаймо про тих, хто загинув за нашу незалеж-
ність і зараз боронить наш край. Слава Україні!

Молоді  спадкоємці нашої нації, наша юнь, найдорожчий скарб 
України! Ви продовжувачі мудрості та інтелекту древньої арій-
ської цивілізації, працелюбності та любові до землі трипільської 
культури, мужності та відваги скіфів, наших героїчних предків 
русичів, запорізьких козаків, вояків УПА. Тож продовжуйте з чес-
тю славні традиції нашої нації, добре вчіться, фізично вдоскона-
люйтеся, будьте опорою для батьків та країни, гартуйтеся та го-
туйтеся до захисту України, народу, своєї родини! Будьте гідними 
Героїв Майдану та Героїв священної війни за незалежність нашої 
країни.  Слава Україні! Героям слава!

З повагою – народний депутат України 
Олег БАРНА

Шановні жителі Чортківщини!
Координаційна рада національно-демократичних партій та 

громадських організацій району вітає жителів нашого краю з 
19-ю річницею від Дня прийняття Конституції України, яка стала 
реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократич-
ної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Висловлюємо впевненість, що громадська злагода – найваж-
ливіше досягнення нашого суспільства – стане запорукою пози-
тивних змін у державі та сприятиме якнайшвидшому розвиткові 
її економіки.

Бажаємо вам міцного здоров`я, добробуту і мужності. Нехай 
ваша доля буде щасливою, а зміни на краще стануть реаліями 
сьогодення на шляху до великого майбутнього.

Звертаємося з молитвою до Сина Божого дати нашому наро-
дові мудрості та сили для розбудови Української Національної 
Держави.

Олександр СТЕПАНЕНКО,
Іван ВІВАТ,

Богдан БАТРИНЧУК,
співголови координаційної ради національно-

демократичних партій та громадських організацій району

Яценюк наказав місцевим урядникам 
відповідально ставитися до децентралізації

Преса рясніє повідомленнями, що добровільне об’єднання громад місцеві керівники перетворюють 
на профанацію. Край цьому пообіцяли покласти в уряді.

Лише за добу псевдобанківські працівники зняли 
з рахунків жителів Тернопільщини понад 28 тис. грн.

Вам телефонують з банку та повідомляють, що з вашої картки 
невідомі намагаються незаконно зняти гроші. Знайте – це шах-
раї. Схема стандартна. До потерпілих телефонують на мобільні 
невідомі та представляються співробітниками банку. Співроз-
мовник починає переконувати людину, що з її рахунку непра-
вомірно намагаються зняти гроші. Відтак пропонує убезпечити 
«електронний гаманець» від стороннього доступу шляхом про-
ведення деяких банківських операцій. Таким чином незнайом-
цям вдається дізнатися у своїх жертв реквізити банківських кар-
ток. За допомогою такої інформації аферисти знімають з чужих 
рахунків кошти.

Міліціонери знову і знову застерігають жителів області від 
такого виду шахрайств. Якщо вам телефонують начебто з бан-
ківської установи, запитайте, коли і в яке відділення ви можете 
підійти, щоб вирішити проблему особисто, а не по телефону.

Обов’язково розкажіть про такий вид шахрайства своїм рід-
ним і знайомим.

І ще декілька порад від правоохоронців, які убезпечать ваш 
«електронний гаманець» від протиправних посягань: ні в яко-
му разі не розголошуйте нікому термін дії картки (4 цифри біля 
номера картки, наприклад 09/17), СУУ-код (3 цифри на звороті 
картки зазвичай нанесені на полі для підпису після цифр); не пе-
редавайте платіжну картку для використання іншими особами, у 
тому числі родичами; встановіть добовий ліміт на зняття коштів; 
періодично перевіряйте стан коштів на рахунку.

Чортківський РВ УМВС України в Тернопільській області

Остерігайтесь шахраїв! Застерігають 
чортківські правоохоронці

Тема адміністративно-територіальної реформи, що зараз у 
всіх (не лише в нашому районі, а й у країні) на устах, неодно-
разово висвітлювалася на сторінках нашої районки. «Голос на-
роду» писав про роботу представників місцевої влади із громад-
ськістю щодо роз’яснення методики добровільного об`єднання і 
позитивних змін, які прийдуть у наші села, селища, місто після 
утворення таких спроможних громад, на відміну від сільських 
рад, більшість яких на сьогодні є дотаційними; про хід виконання 
в районі вимог Закону «Про добровільне об`єднання територі-
альних громад» інформували на сесії депутатів райради (а ми в 
свою чергу – вас, наші дорогі читачі) заступник голови райради 
Любомир Хруставка, перший заступник голови РДА Валерій За-
пухляк, а ті (депутати тобто) одноголосно висловили підтримку 
утворенню на теренах Чортківщини більше ніж три повноцінних 
громади й проголосували за доведення такої позиції обласному 
керівництву; відбувалися громадські консультації представників 
місцевої влади, сільських, селищного, міського голів із директо-
ром департаменту архітектури, будівництва, житлово-комуналь-
ного господарства та енергозбереження ОДА В. Харченком й ін. 

Днями у селах Нагірянка, Білобожниця та у місті Чорткові відбу-
лися громадські слухання, на яких чортківчани мали змогу позна-
йомитися із директором офісу реформ у Тернопільській області 
Віктором Литвинчуком, котрий розповів про переваги  об’єднання, 
етапи адміністративно-територіальної реформи, зміни до бюджет-
ного та податкового кодексів України та докладно ознайомив при-
сутніх із повноваженнями об’єднаної громади. Як озвучив гість з 
області, за перспективним планом, у Тернопільській області можли-
ве утворення 37 територіальних громад. Пан Литвинчук сказав, що 
Чортківщину поділять на три громади (спочатку, нагадаю, обласна 
держадміністрація пропонувала лише одну територіальну громаду 
для нашого краю). Участь у проведенні громадських слухань взяли 
народний депутат України Олег Барна, депутат обласної ради та 
голова бюджетної комісії Олександр Стадник, голова райдержадмі-
ністрації Михайло Сташків, перший заступник голови РДА Валерій 
Запухляк,  заступник голови РДА Іван Віват, міський голова Михай-
ло Вербіцький, приватні підприємці Чортківщини, сільські голови й 
активна громадськість краю.

(Закінчення на 5-й стор.)

Територіальна реформа: перші 
напрацювання влади й громади
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27 червня. Тривалість дня – 16.25. Схід – 4.48. Захід – 21.13. Іменини святкують Мефодій, Мстислав

Твої герої, Україно

Україна в огні

У п’ятницю, 12 червня, на території Чортківського об’єднаного 
міського військового комісаріату вже вкотре відбулося урочисте 
дійство проводів до армії. Цього разу проводжали лише одну 
особу – старшого лейтенанта Петра Крису. Проводжали цілим 
особовим складом військкомату, позаяк він більше року про-
служив тут і зарекомендував себе якнайкраще. Дійство мало 
емоційне забарвлення ще й з тієї причини, що Петро їхав не до 
навчального центру, а прямісінько в епіцентр бойових дій До-
неччини. Там, на бойових позиціях між Волновахою та Маріупо-
лем, дислокується 72-а окрема механізована бригада ЗСУ, де 
старший лейтенант Криса обійматиме посаду командира роти 
матеріально-технічного забезпечення. Знаково, що на ризико-
вану службу Петро вирушив не за наказом командування, а за 
покликом серця.

Військовий комісар полковник Леонід Підручний щиро, як 
по-батьківськи, побажав підлеглому офіцерові успіхів у вико-
нанні поставлених завдань в зоні АТО, здоров’я та щасливого 
повернення додому. Воєнком також вручив Петрові національ-
ний прапор, на якому написали свої побажання всі працівники 
військкомату, волонтери й автор цих рядків. Особливими були 
рукостискання і напутні слова працівників Чортківського ОМВК, 
які вже побували на війні, жили в окопах під свистом ворожих 
куль та осколків. У таких випадках навіть чоловікові важко втри-
мати сльози.

У переддень тієї події я мав нагоду трохи більше поспілкувати-
ся з Петром Крисою. З’ясувалося, що він закінчив Національний 
лісотехнічний університет України та військову кафедру в Ака-
демії сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного. Отримав 
військову спеціальність. Після революційних подій на Майдані в 
Києві записався добровольцем до війська і вже 18 березня 2014 
року був призваний на військову службу. Тоді в армії відчувалася 
гостра нестача військових кадрів і Петра залишили виконувати 
відповідні функції у військкоматі. Відтак він поєднував фахову 
роботу з громадською. На минулих виборах до місцевих рад Пе-
тро Криса був обраний депутатом Чортківської районної ради по 
мажоритарному округу від села Полівці. Також він є членом вико-
навчого комітету Чортківської міської ради. Зі своїми обов’язками 
справлявся добре. Від себе додам, що горджуся мужнім вчинком 
свого земляка, 34-річного Петра Криси, жителя с. Біла, який за-
дає тон у мобілізації. Ось він, наглядний приклад для насліду-
вання молоді.

У часі спілкування мій респондент сказав дуже правильні 
слова, що на долю теперішнього покоління випали важкі випро-
бування та водночас найпочесніша місія – стати захисниками 
України. Нам потрібно викинути ворогів за межі нашої держави 
та відновити кордон, який існував до 2014 року. Багато молодих 
людей бояться потрапити в зону бойових дій та переховуються 
від мобілізації. «Це вчинки, негідні справжніх чоловіків. Коли кра-
їна в небезпеці, кожен повинен, не роздумуючи, виконати свій 
патріотичний та громадянський обов’язок», – каже Петро Криса, і 
він на сто відсотків правий. Тож нехай удача та Божа опіка будуть 
постійними супутниками наших оборонців.

   Михайло ОПИХАНИЙ, 
фото автора

Депутат Чортківської 
районної ради Петро Криса 

продовжить службу в зоні АТО

Уже вчетверте сумна звістка приходить в район зі сходу на-
шої країни. Денис Громовий, Роман Ільяшенко, Руслан Коцюк. 
Тепер ось – Роман Рущак, котрий днями трагічно загинув у зоні 
АТО і з яким вчора прощався назавжди увесь Чортків. Знову 
кличе церковний дзвін собору Верховних апостолів Петра і 
Павла наших краян віддати останню шану загиблому земляку.  
Яке там перемир`я, коли не минає й дня, аби хтось з україн-
ських воїнів-Героїв не став жертвою розв’язаної Росією війни?!

Йому було лишень 38 років. Саме вік радіти і насолоджува-
тись життям. Та не зміг він спокійно дивитися на моторшні ка-
дри з телеприймача про те, що творилося на сході України. До-
бровольцем вирішив зголоситись піти в зону проведення АТО.

Того спекотного першого серпневого дня минулого року під 
час відправки новопризваних і добровольців у райвійськко-
маті наш фотокор упіймав сцену прощання Романа з матір`ю 
пані Ганною, яка підкупила нас-газетярів своєю щирістю і тому 
потрапила на шпальта районної газети. Свого єдиного сина 
ненька міцно і слізно обнімала, немов відчувала щось недо-
бре. І тільки вона-єдина разом із волонтерами їздила до ньо-
го трьома тижнями по тому на Закарпаття, де той проходив 
військову підготовку у складі 128-ї гірсько-піхотної бригади 
(про цю поїздку також писала районка), пробувала вмовляти 
сина повернутися: «Розумієте, в мене один син, як його не ста-
не, для кого мені жити?». Роман заспокоював жінку словами: 
«Мамо, молися за мене, все буде добре!». Поки він воював, 
вона, як і обіцяла, щонеділі давала пожертву на Службу Божу, 
щоб син повернувся живий і здоровий». Не судилося… Всього 
лишень місяць залишався до демобілізації, на жаль, неперед-
бачувана доля розпорядилася по-іншому.

Гірко плаче, обнявши маленькими ручками домовину, вось-
мирічний синочок, до якого батько навідувався в часі кількох 

короткотермінових відпусток. Більше 
ніколи не побачить він свого татка. Не 
втихає ні на мить ридання матері, ко-
тра кілька років тому поховала свого 
чоловіка-«афганця». Тепер проводжає 
в інші світи вже другого свого воїна-за-
хисника – рідну кровиночку.

«Романе, я тебе не знав, і бачу тебе 
сьогодні вперше,  – мовив у проповіді 
над тілом покійного отець-монсеньйор 
Клаус Рогрер зі Швейцарії, що здійснює 
свою місіонерську діяльність у Чорт-
кові… Але хотілося б тобі сказати три 
речі: «Бог тебе знає. Він знає все, що є 
в твоєму серці, і тебе приймає. Тому що 
є друга думка: «Бог нас любить». Бог 
тебе любить і приймає в свої обійми, 
бере тебе навічно, бо завжди тебе лю-
бив. І третя річ: «Бог також нас потре-
бує». Він нас знає, любить і потребує».

Від себе хотілося б додати: Господь 
забирає кращих із нас. Таких, як Роман 
Рущак, котрий за зовом серця, не вага-
ючись ні на мить, пішов боронити свою 

країну від ворога. Спи спокійно, Романе! Нехай земля буде 
тобі пухом!

Похоронили Героя на міському кладовищі по вул. Ягільниць-
кій поруч з батьковою могилою.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ та Іванни НОГИ  

Бог забирає кращих із нас
Учора Чортківщина попрощалась із трагічно загиблим в зоні АТО Романом Рущаком.

Днями Президент України посмертно нагородив трьох бійців з Тернопільщини державними нагородами, 
в тому числі двох чортківчан – лейтенанта Романа Ільяшенка 

і старшого лейтенанта Руслана Коцюка Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.



28 червня. Тривалість дня – 16.24. Схід – 4.49. Захід – 21.13.  Іменини святкує Августин. День Конституції України
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Трибуна народного депутата

Середина минулого тижня 
ознаменувалася в українському політикумі 

гучним звільненням Голови Служби 
Безпеки України В.Наливайченка, якого 
небезпідставно вважають висуванцем 

Майдану. З-поміж найбільш чисельної та 
потужної фракції в парламенті – Блоку 

Петра Порошенка лише кандидат від 
167-го (Чортківського) виборчого округу 

О.Барна проголосував проти. Чому? 
Поцікавилися кореспонденти районки, 

зателефонувавши народному обранцеві. 
«Серед членів комітету протидії корупції, 

які заслуховували всіх керівників силових 
міністерств і відомств країни, найменше пре-
тензій було саме до В.Наливайченка, котрий 
системно працював із нашим комітетом. На 
жаль, у його відомстві таки запізно почали-
ся чистки корумпованих високопосадовців, 
що викликало багато запитань у народу та 
військових. Зняття з посади голови СБУ – це 
виключно право Президента, котрий відпо-
відає за внутрішню і зовнішню безпеку краї-
ни. А наявність будь-яких непорозумінь у цій 

сфері є виключно неприпустимим. Та поряд 
із тим, я вважаю, що міністри інших силових 
відомств, ефективність роботи котрих значно 
була нижчою, мали теж піти з посад, так само 
як ми заставили піти у відставку генпрокурора 
Ярему. І це моя позиція, яку б підтримало ба-
гато депутатів, коли б поставили питання про 
зняття з посади всіх силовиків «пакетом». Та, 
на жаль, тільки змінюються керівники силових 
відомств, що підпорядковані Президенту. А 
міністра МВС Авакова (на котрого найбільше 
нарікань і який підпорядкований прем`єру) 
Яценюк не спішить відправляти у відставку. 
Ставити підписи про його відставку, під іні-
ційованим мною ще у травні зверненням на 
комітеті протидії корупції, депутати фракції 
«Народний фронт» теж відмовилися, що уне-
можливило внести дане питання на порядок 
денний. Тому дана ситуація порушує рівнова-
гу між Президентом, Урядом і Верховною ра-
дою та показує, що тільки Президент готовий 
змінювати чиновників та бореться із корупці-
єю».

Записав Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Виступ О.Барни на прес-конференції 
18 червня ц. р. щодо діяльності 
міністерства аграрної політики: 

«З перших днів депутатських повноважень 
я зацікавився спиртовою галуззю, яка є про-
відною в моєму окрузі. Внаслідок проведення 
депутатського розслідування діяльності по-
переднього керівника ДП «Укрспирт» Михай-
ла Лабутіна в грудні 2014 р. було встановле-
но факт існування корупційних схем у даній 
структурі по виготовленню та необлікованого 
(біля 8 млн. дек.) літрів спирту, видатки на ви-
робництво котрого покладалися на легаль-
ний спирт, вартість якого відповідно була на 
30-40 відсотків вищою, що робила його не-
конкурентоздатним на ринку експорту. Тому в 
торговельній мережі знаходилося близько 35 
відсотків горілки або безакцизної, або з підро-
бленими акцизними марками, що підтвердив 
представник генерального прокурора на засі-
данні комітету протидії корупції.

Таким чином, до Держбюджету України не 
надійшло близько 4,5 млрд. грн. акцизного 
збору. На жаль, замість проведення перевір-
ки виробничої діяльності кожного спиртового 
заводу, що дало би змогу виявити корупційні 
схеми виготовлення необлікованого спирту 
та мережу його реалізації, новим керівни-
цтвом АПК було проведено лише перевірку 
адміністративної діяльності попереднього 
директора Лабутіна, внаслідок чого встанов-
лено зловживання щодо видатків останньому  
матеріальної допомоги та пального на суму 
близько 200 тис. грн. (проти 4.5 млрд. грн.).

Окрім того, особливу тривогу викликає факт 
здійснення вже новим, теперішнім керівни-
цтвом «Укрспирту» та міністерством АПК тих 
же адміністративних методів тиску, централі-
зованого управління спиртовими заводами, 
що були започатковані попереднім режимом 
Януковича, міністром Присяжнюком, Іваню-
щенком (злодієм в законі Юрієм Єнакієвським) 
для досягнення тієї ж мети: подальше збере-
ження та функціонування корупційних схем; 
повне централізоване  підпорядкування всієї 
галузі; централізоване доведення всієї  галузі 
до банкрутства та подальша її приватизація; 
побудова жорсткої вертикальної корупційної 
вертикалі шляхом призначення лояльних до 
системи директорів заводів. 

Підтвердженням тому є наступні факти:
– продовження неефективного централізо-

ваного керівництва з Києва всіма спиртовими 
заводами, внаслідок чого всі господарські 
питання (від закупівлі віника, рукавиць, сиро-
вини до реалізації готової продукції) вирішує 
керівництво «Укрспирту», що робить їх робо-
ту не гнучкою, неефективною, внаслідок чого 
більшість заводів простоює. І в цей же час 
замість повернення самостійності заводам 
(статусу юридичної особи) прем`єр Яценюк за-
являє про неефективність державної форми 
управління (що цілком природньо при таких 
міністрах та їх цілях штучно довести галузь до 
банкрутства). Але суть неефективності галузі 
(та й всієї економіки) саме в таких урядовцях:

– виплата мінімальної зарплати працівни-
кам підприємств, що простоюють, здійсню-
ється за рахунок доходів малої кількості  оди-
ноких працюючих заводів (що є особливим 
«стимулом» для всіх працівників);

– керівництвом «Укрспирту», за вказівкою 
міністра АПК і Кабміну, блокуються спроби 
запустити роботу рентабельних заводів, бло-
кується підписання і виконання контрактів на-
віть на експорт готової продукції, що є більш 
ніж не зрозумілим.

Пояснення керівництвом галузі причин не-
запуску Борщівського спиртового заводу із 
посиланням на незрозумілі претензії до ди-
ректора цього заводу тільки стверджує на роз-
будову жорсткої вертикалі лояльних до систе-
ми людей, котрі будуть вірно продовжувати 
корупційні традиції галузі. Підтвердженням 
тому є маніпуляції міністерства результатами 
конкурсу на посаду директора «Укрспирту», 
які були визнані недійсними міністром АПК 
О.Павленком за вказівкою прем`єра Яценюка 
через нібито анонімний (замовний) компромат 
в інтернет-ресурсі на фіналістів цього конкур-
су. Правоохоронними органами (на офіційне 
моє звернення) були спростовані наклепи та 
звинувачення щодо фіналістів конкурсу, із-за 
чого міністерство АПК змушено було подати 
на своєму сайті спростування. Але замість за-
вершення конкурсу, фіналістів у міністерстві  
заставляли написати заяву про відмову від 
участі в конкурсі: «пройшли» не ті люди, що 
потрібні системі. 

У цей важкий для держави і народу час, 
коли в бюджеті не вистачає коштів, коли люди 
сидять без роботи, коли запуск будь-якого 
підприємства в регіоні є фактично  святом 
для громади, коли будь-який закордонний 
контракт на експорт вітчизняної продукції є 
тим необхідним і рятівним мотузком, що ря-
тує нашу країну від економічної кризи, дже-
релом валютних надходжень, що укріплюють 
гривню, такі незрозумілі дії Кабінету Міністрів 
щодо  блокування повноцінної ефективної 
роботи спиртової галузі є шкідницькими або 
саботажем. Але поряд з цим вони є цілком 
логічними, виходячи із поданого Кабміном 
уп`яте до Верховної Ради законопроекту за 
№ 1567 щодо приватизації спиртової галузі.  

Я офіційно заявляю, що корупційні схеми 
галузі, створені посіпаками режиму Янукови-
ча: Іванющенком і Присяжнюком, не викриті,  
продовжують діяти, злодії не покарані. 

Я звертаюся до міністра АПК О.Павленка 
спростувати мою заяву не популістичними 
поясненнями, а конкретними діями, зокрема, 
починаючи з визнання результатів конкурсу 
на посаду директора «Укрспирту», вибачення 
перед фіналістами за надумані  звинувачення 
та запуску спиртових заводів і повернення їм 
статусу юридичної особи».

Прес-служба фракції БПП

Резонанс
Олег БАРНА: «Чому я голосував 

проти відставки Наливайченка»

– Володимире Дмитровичу, насамперед 
поясніть, будь ласка, на яку категорію осіб 
поширюється дія цього Порядку?

– Хочу зауважити, що дія порядку надання 
пільг окремим категоріям громадян з урахуван-
ням доходів сім`ї стосується працівників міліції, 
звільнених зі служби за віком, хворобою або 
вислугою років; осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького 
складу – кримінально-виконавчої служби, а 
також дітей (до досягнення повноліття) назва-
них вище працівників міліції, податкової міліції 
та кримінально-виконавчої служби; загиблих 
або померлих у зв’язку з виконанням службо-
вих обов’язків і непрацездатних членів сімей, 
які перебували на утриманні цих осіб; батьків 
та членів сімей осіб рядового і начальницького 
складу служби цивільного захисту, які загину-
ли (померли) або зникли безвісти під час вико-
нання службових обов’язків; осіб, звільнених зі 
служби цивільного захисту за віком, через хво-
робу або за вислугою років та які стали інвалі-
дами під час виконання службових обов’язків; 
«чорнобильців» ІІІ категорії; дружин (чоловіків) 
та опікунів (на час опікунства) дітей померлих 
громадян з числа учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до ІІІ 
категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобиль-
ською катастрофою; сімей, які мають дитину-ін-
валіда, інвалідність якої пов’язана з наслідками 
Чорнобильської катастрофи. 

Так само оформляється надання пільг і для 
учасників війни та осіб, на яких поширюється 
чинність Закону «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»; осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною; вдів 
(вдівців) та батьків померлих осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною; осіб, 
які мають особливі трудові заслуги перед Бать-
ківщиною; вдів (вдівців) та батьків померлих 
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною; пенсіонерів, які раніше працю-
вали педагогічними працівниками у сільській 
місцевості та селищах міського типу і прожива-
ють у них; пенсіонерів, які раніше працювали у 
бібліотеках, державних та комунальних закла-
дах культури, закладах освіти сфери культу-
ри, сфері захисту рослин, а також медичними 
і фармацевтичними працівниками у сільській 
місцевості та селищах міського типу і прожи-
вають у таких населених пунктах. Багатодітні 
сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийом-
ні сім’ї, в яких не менше року проживають троє 
або більше дітей, враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування. 

– На погашення яких платежів можна за-
стосовувати пільги, надані переліченим 
категоріям громадян?

– Це пільги на оплату житлово-комунальних 
послуг (квартирна плата, плата за послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, централізоване постачання холод-
ної та гарячої води, водовідведення, газо- та 
електропостачання, централізоване опалення, 
вивезення побутових відходів), за користуван-
ня паливом, скрапленим газом, телефоном, а 
також послуг із встановлення квартирних теле-
фонів. 

Але хочу підкреслити, що пільги будуть не 
просто в якоїсь категорії людей, а в тих, хто ре-
ально їх потребує, – в малозабезпечених гро-
мадян. Тому й вводиться така новація у наданні 
пільг – заповнення декларації про доходи сім`ї 
пільговика.

– Що входить до сукупного доходу сім`ї 
пільговика та яким він мав би бути, щоби 
людина отримала право скористатися піль-
гами?

– Найперше давайте з`ясуємо, хто належить 
до членів сім`ї пільговика. Це дружина (чо-
ловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); нео-
дружені повнолітні діти, визнані інвалідами з 
дитинства I та II групи або інвалідами I групи; 
непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під 

опікою або піклуванням пільговика та проживає 
разом із ним.

Пільги надаються за умови, що середньомі-
сячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розра-
хунку на одну особу за попередні шість місяців 
не перевищує величини доходу, який дає право 
на податкову соціальну пільгу. (З 1 січня по-
точного року граничний розмір доходу, до якого 
застосовується податкова соціальна  пільга, 
складає 1710 грн., а з 1 грудня збільшиться до 
1930 грн.)

До сукупного доходу сім’ї пільговика включа-
ються нараховані: пенсія; заробітна плата; гро-
шове забезпечення; стипендія; соціальна до-
помога (крім частини допомоги при народженні 
дитини, виплата якої здійснюється одноразово, 
частини допомоги при усиновленні дитини, 
виплата якої здійснюється одноразово, допо-
моги на поховання, одноразової допомоги, яка 
надається відповідно до законодавства або за 
рішеннями органів виконавчої влади та місце-
вого самоврядування, підприємств, організацій 
незалежно від форми власності); доходи від 
підприємницької діяльності. 

Для працездатних осіб, у яких відсутні дохо-
ди (крім осіб, які навчаються за денною формою 
навчання у загальноосвітніх, вищих навчаль-
них закладах, осіб, призваних на строкову вій-
ськову службу), до сукупного доходу за кожний 
місяць враховується дохід на рівні прожитково-
го мінімуму, встановленого для працездатних 
осіб на відповідний місяць. Для фізичних осіб-
підприємців, які обрали спрощену систему опо-
даткування та є платниками єдиного податку 
І, ІІ та ІІІ груп, до сукупного доходу за кожний 
місяць враховується дохід на рівні одного, двох 
та трьох прожиткових мінімумів, встановлених 
для працездатних осіб, відповідно.

– За який період надається декларація, 
яким чином визначається середньомісяч-
ний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на 
одну особу?

– Пільговики, які мають, крім пенсії та со-
ціальної допомоги, інші доходи, про які я вже 
говорив, або до складу сім’ї яких входять пра-
цездатні особи, подають до нашого управління 
декларацію про доходи сім’ї пільговика і довід-
ки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок 
про розмір пенсії та соціальної допомоги) за 
шість місяців, що передують місяцю звернення, 
або документи, що підтверджують відсутність 
доходів за такий період.

Довідки про розмір пенсій та соціальної до-
помоги надавати не потрібно, бо таку інфор-
мацію наші працівники отримують від ПФУ у 
Чортківському районі та з Єдиного державного 
автоматизованого реєстру осіб, які мають пра-
во на пільги.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в роз-
рахунку на одну особу шляхом ділення загаль-
ної суми грошових доходів кожного члена сім’ї 
пільговика за попередні шість місяців на 6 і на 
кількість членів сім’ї.

До заповнення декларації треба поставитися 
дуже і дуже відповідально, адже дані, виписа-
ні у ній, будуть перевірятися і у разі виявлення 
недостовірностей, надання пільг припиняється 
з місяця, в якому виявлено порушення, а сума 
пільги, перерахованої (виплаченої) надміру 
внаслідок свідомого подання пільговиком до-
кументів з недостовірними відомостями, по-
вертається ним на вимогу нашого управління.

– Для подання декларацій в УСЗН існує 
якась черговість прийняття по населених 
пунктах чи громадянам слід самим запису-
ватися на чергу?  

– Ні, жодних черг! Для цього не потрібно на-
віть відвідувати наше управління. Достатньо 
надіслати цей документ та довідки про доходи 
листом через відділення поштового зв’язку або 
подавати уповноваженим від УСЗН (по селах – 
це, переважно, секретарі сільрад). 

Оксана СВИСТУН

Актуальне інтерв`ю

Пільговики, увага: 
з 1 липня зміни у наданні пільг

Законом України від 28 грудня 2014 р. за №76-VІІІ «Про внесення змін та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» передбачено, 

що з 1 липня ц. р. надання пільг окремим категоріям громадян з оплати житлово-
комунальних послуг, послуг зв̀ язку, на придбання твердого палива та скрапленого 
газу буде здійснюватись із урахуванням рівня доходів сім`ї пільговика (якщо розмір 

середньомісячного сукупного доходу сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість 
місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу).

Таким чином, учасники війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, діти війни, 
міліціонери на пенсії, працівники цивільного захисту на пенсії, інваліди військової служби, 

батьки загиблого військовослужбовця, сільські педагоги на пенсії, сільські медики на 
пенсії, сільські працівники культури на пенсії, багатодітні сім`ї з 1 липня цього року мають 
право на пільги з урахуванням рівня доходів сім`ї. Мінсоцполітики було розроблено проект 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням доходів сім`ї» та 4 червня затверджено Урядом. 
Вже з 1 липня, як зазначалося вище, даний порядок надання пільг вступає в силу. 

Тому наголошуємо: пільговики, не забудьте подати декларацію про доходи своєї сім`ї. 
Про зміни у наданні пільг і роз’яснення по пунктах, як заповнювати декларацію – 

у невеличкому інтерв’ю з начальником управління соціального захисту населення РДА 
Володимиром Дмитровичем ЦВЄТКОВИМ.
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Пошанування

Можливо, колись настане той день і час, коли державна 
служба в Україні стане особливо шанованою і престижною, 
як це має місце у розвинутих країнах Європи. А поки що не в 
останню чергу через насліддя минулого це залишається да-
леким від реалій. Та й держава, відверто кажучи, й сьогодні 
не надто переймається своєю чисельною армією чиновників, 
утримуючи вже багато років їм зарплатню на рівні мінімаль-
ної. Звідси й величезна текучість кадрів, молодь неохоче йде 
працювати у державну служ-
бу тощо.

Тим не менше, минулого 
вівторка, 23 червня, в Україні 
відзначався День державної 
служби. Того дня урочис-
тості, як і кожного року, від-
булися і в нашому районі, у 
залі засідань районної ради. 
Чортківське чиновництво 
привітав голова райдержад-
міністрації Михайло Сташків, 
наголосивши, що державна 
служба – професія особлива, 
представники якої присвяти-
ли себе служінню народові, 
служінню Україні. «Від вас, 
державних службовців, зале-
жить, як люди будуть сприй-
мати владу. Тому хочеться, 
щоб ви пам’ятали, що наше 

основне завдання – відновлення довіри 
народу до влади».

Разом із заступником голови РДА 
І.Віватом він вручив грамоти за сумлінну 
працю в органах виконавчої влади, про-
фесіоналізм при виконанні службових 
обов’язків і з нагоди професійного свята 
ряду держслужбовців. А начальник від-
ділу розвитку інфраструктури РДА Лідія 
Борова і в. о. начальника управління еко-
номіки і торгівлі РДА Ольга Стахів удо-
стоїлися грамот від обласної держадмі-
ністрації. 

Привітав зі святом – Днем державної 
служби – і військовий комісар Леонід 
Підручний, подякувавши за співпрацю в 
ході проведення мобілізації та надання 
посильної допомоги військовим у зоні 
АТО.

Словесні вітання перепліталися з 
музичними, які дарували присутнім професійні виконавці й 
аматори сцени РБК ім. К.Рубчакової та сільських закладів 
культури. Особливо гаряче аплодували юним виконавцям, 
які бодай на годину відвернули увагу держслужбовців від ру-
тинної чиновницької праці, давши можливість насолоджува-
тись високим мистецтвом співу і танцю.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

– Цікаво, чому місцем проведення 
фестивалю обрали саме с. Ягільни-
ця? 

– Оскільки тепер є і міський, і район-
ний відділ культури, то на даному етапі 
влада вирішила провести захід справді 
у районі, а не у Чорткові, для сільського 
населення, так би мовити. Це була ідея 
райдержадміністрації, і, мабуть, депу-
татського корпусу, адже відчувається їх 
підтримка при організації фестивалю. 

– Якою буде програма «фесту»?
– Він проходитиме у три етапи. Перший 

– урочиста частина до Дня Конституції за 
участю тернопільського муніципального 
духового оркестру «Оркестра Волі» та 
багатьох переможців Всеукраїнських і 
Міжнародних конкурсів вокалістів. По-
тім відкриватимемо обласний дитячий 
пісенно-хореографічний фестиваль. 
Чекатимемо гостей з Тернопільського, 
Борщівського, Теребовлянського, Залі-
щицького, Бучацького районів. Далі – мо-
лодіжна програма за участю приїжджих 
та місцевих солістів-вокалістів, а на за-
вершення для глядачів заспівають «Сто-
жари» та фольк-гурт «Los Colorados».

– Куди ж саме прямувати охочим 
побачити це все дійство?

– Розпочнеться дійство о 15-й год. у с. 
Ягільниця на майданчику біля маркету 
«ТЕКО». Там буде виступ народного ама-
торського хору і «Оркестри Волі», тоді 
сформована колона попрямує до ягіль-

ницького стадіону, де власне і відбувати-
меться запланована програма. 

– Чи буде щось таке, що вирізняло 
б цей фестиваль з-поміж інших? Хо-
дять чутки про 400  літрів борщу, 50 
(чи то 500?) літрів самогону?

– Те, що готується 400 літрів борщу 
та пампушки, 400 літрів юшки – факт. 
Окрім того, господині будуть безкоштов-
но частувати гостей голубцями та іншою 
українською смакотою. Щодо наливки – 
не знаю, можливо, господині щось і ма-
тимуть за доброю традицією. Але мені, 
як керівнику, про такі цифри невідомо. 
Акцент ставиться на пригощенні україн-
ськими стравами. 

– Як вдалося запросити «Los 
Colorados»? Адже вони часто дають 

концерти у Німеччині, не говорячи 
вже про Україну, тож гурт недеше-
вий.

– У нас вже давно була мрія побачити 
їх у себе. Ми познайомилися у Польщі 
на фестивалі лемківської культури, і вже 
тоді їх запрошували. Хотіли, аби наша 
молодь теж змогла на власні очі побачи-
ти та почути цей гурт, бо знаю, що його 
сприймають, люблять. А головне – ці 
хлопці завжди працюють у новому ра-
курсі, вишукуючи «родзинки», котрі заці-
кавили б молодих людей. 

Тарас ЗАЯЦЬ,
студент ТНПУ ім. В.Гнатюка,

спеціальність «Журналістика та 
інформація»

Державна служба – професія особлива

Готуючись до свята

Фестиваль у Ягільниці: і борщі, 
і оркестри, і «Los Colorados»

У неділю, 28 червня, с. Ягільниця на кілька годин перетвориться у культурний центр Чортківщини – 
там пройде і святковий концерт з нагоди Дня Конституції України та Дня молоді «Моя Україна – родина», 
і VІІІ обласний дитячий пісенно-хореографічний фестиваль «Дивоцвіт», і навіть виступатимуть завжди 

оригінальні «Los Colorados». Аби більше дізнатись про це непересічне дійство, завітали у гості до начальника 
відділу культури і туризму Чортківської РДА Галини Зеновіївни ЧАЙКІВСЬКОЇ. 

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.)

На даний час по селах люди збираються й обговорюють 
дане питання усією громадою, кожний має право вислови-
ти свою думку й на основі таких обговорень згодом буде 
винесено єдино правильне рішення кожного окремого на-
селеного пункту.  Біда лише в тому, що люди, у більшості 
своїй, керуються якимись своїми власними судженнями, 
умовиводами з розуміння децентралізації влади, а отже, 
роблять часто хибні висновки. Населенню потрібно по-
кроково пояснювати, як має відбуватися дана реформа, 
для чого, яка користь громаді буде після оновлення адмі-
ністративної системи, зміни територіального поділу. Влада 
в Польщі, сусідній державі, в якій теж нещодавно заверши-
лася територіально-адміністративна реформа, займалася 
цим протягом 8 років. І все одно було важко людям зрозумі-
ти потрібність цих змін. Та, як казав польський реформатор 
Лєшек Бальцерович: «За реформи треба боротись. У кож-
ної реформи є опоненти. Якщо немає незадоволених, то 
немає й реформ».  А ми хочемо жити по-новому, правда ж? 
Калейдоскоп думок наших земляків із приводу утворення 
спроможних територіальних громад – читайте у наступних 
номерах «Голосу народу».

Оксана СВИСТУН

У всіх на устах
Територіальна реформа: 

перші напрацювання 
влади й громади

Так, Україні дійсно не вистачає цінностей, 
людських. Наша влада зовсім не цікавиться життям 

своїх громадян, а якщо якоюсь мірою і цікавиться, 
то тільки перед виборами, коли їй потрібна 

підтримка. Українська держава сформувалась на 
фоні олігархів, бізнесменів. Людина, яка має гроші – 

має місце в суспільстві.

Здавалось би, що гроші не відіграють ніякої ролі для 
людини, бо ж не в грошах щастя. Але це не про Україну. 
Влада збирає великі податки, і це при тому, що зарплати 
низькі, стипендій мало. Думаю, що все ще можна виправи-
ти, хоча це буде нелегко.

Утвердженню європейських цінностей в Україні сприяти-
ме формування розвиненого громадянського суспільства, 
дотримання прав і свобод громадян, зміцнення середньо-
го класу, повноцінне втілення соціальної справедливості 
та механізмів ринкової економіки в нашій державі.

Гідна пенсія, зручний транспорт, затишні міста і села – 
це європейські стандарти, до яких Україні потрібно рівня-
тися.

Нам необхідно набути власної ідентичності – визна-
читися з тим, хто ми такі, куди йдемо, що нас об’єднує? 
Тільки тоді ми станемо успішною країною з європейськи-
ми цінностями.

Українці всією душею тягнуться до Європи. Вони хочуть 
перейняти європейські традиції, свята, моральні ціннос-
ті... Усі кажуть, що Європа така... А ми?.. А що ми? Ми і є 
Європа, і географічно, і духовно. Просто українці настіль-
ки вимучені складною політичною і економічною ситуаці-
єю в Україні, що забули про власне минуле. Про те, як наші 
діди і прадіди кров’ю відстоювали незалежність України 
для нас. А ми, замість того, щоби зберігати і розвивати 
наші традиції, забуваємо і цураємось їх. Якби українці 
змогли повірити у власні сили, то вже давно побудували б 
сильну, могутню, справді незалежну Україну.

Європа має певні матеріальні ресурси, використовуючи 
які, розвиває власну інфраструктуру. Україна, маючи такі 
природні багатства, могла б жити і процвітати. Але за ці 
ресурси будує вілли депутатам, а не дороги, школи та за-
води. Усі ми бажаємо кращого життя, але нічого для цього 
не робимо. Хоча можемо перейняти у Європи досвід по-
будови держави. Досвід у тій чи іншій галузі науки.

Ми маємо пам’ятати про наше славне минуле, про нашу 
історію, прадідів, які воювали за краще майбутнє. Вони 
воювали, а ми опустили руки. Потрібно піднятися з колін, 
перестати бути рабами, а згадуючи помилки минулого, не 
повторювати їх, а будувати щасливе майбутнє.

Покажемо Європі, що ми – свідомі жителі власної дер-
жави. Згадаємо наше славне минуле, перестанемо грабу-
вати самі себе. І тоді Європа перейматиме у нас досвід. 
Досвід наших великих вчених, які змушені були покинути 
Україну через її становище і зробити відкриття для Євро-
пи чи Америки, а не для нас. Настав час бути УКРАЇНОЮ, 
тоді і Європа потягнеться до нас.

Роксолана ПАЛИЦЯ,
с. Шманьківці

Точка зору

Чи потрібні Україні 
європейські цінності?
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І нехай існує декілька легенд щодо такої назви – Капус-
тинці. Попри кожну з них ця місцина наразі віддано спо-
відує тотожне своєму імені призначення. Бо і капуста, 
та й інші овочі з розряду борщового набору (і не тільки) 
там таки неперевершені. В усякому разі, упродовж ось 
вже 15-ти років, відколи господарить-головує на там-
тешніх землях директор ПАП «Березина» Володимир 
Заболотний, а разом з ним провадить технологію полів 
агроном Марія Москалик.

ПАП «Березина» – найпівденніше агрогосподарство 
району. І громадиться відповідно у найпівденнішій зоні 
Чортківщини: зовсім поруч, через Серет, – вже Залі-
щанщина, де привільно культивуються собі й садовина, 
і городина. Такі акценти в нашому баченні, доки управ-
лінська автівка знай намотує на колеса сувій гостинця, 
розставляє, не відриваючись від керма, начальник управ-
ління агропромислового розвитку РДА Іван Заболотний. 
Їдемо в «Березину». І вже на місці місію «гіда» перебирає 
на себе власне агроном. 

Перший конвейєр. Тепличне господарство
– Сіємо по строках різні сорти огірків, помідорів – для рин-

ку, для збуту, – провадить Марія Павлівна, доки простуємо до 
склепінь теплиць, сяючих прозорістю в променях полудневого 

сонця. Виявляється, їх тут тринадцять – кожна на площі в 4 со-
тих. – Ось так, по стрічках надходить волога, – деталізує агро-
ном. І перелічує сорти огірків: Ленара, Чайковський. Пояснює: 
це не грунтові, а тепличні. До того ж, «обкатані» зі всіх сторін 
щодо сприятливості власне в цих, капустинських умовах. 

Як запопадлива господиня, наш «гід» трохи бідкається, що 
якраз удосвіта дівчата повибирали стиглі плоди, через що, 
мовляв, фотознімкам забракне соковитості. Власне помідор-

них теплиць численніше, там 
дозрівають «червоні ягоди» 
(названі так ще в ХVІІ ст. ан-
глійським королем Георгом 
ІІІ) сортів Гравітет, Бодерін, 
Акцай – два з них ранні. 

Одну з теплиць агроном 
позиціонує для нас осібно. 
Розповідає: коли надворі мі-
сяць лютий студить мороза-
ми, ось це виокремлене при-
міщення зігрівають два котли 
та система парового опа-
лення. Он, попід стелажами 
«примостилися» труби, ко-
трими стрімкує гаряча вода. 
«На цих столах розкладаємо 
касети й висіваємо насіння, 
з нього народжуються май-
бутні рослинки, – любовно-

дбайливо мовить п. Марія. – Зверху забезпечується полив». 
Та наразі, влітку, ця теплиця теж не марнується – як у доброго 
господаря, де все до ладу, слугує за інкубатор для вигрівання 
молодняка: курей, качок, гусей. 

Тепличне господарство зворушливо «горне» до себе ще й 
добрячий овочевий клин (бо загалом та площа – то цілих 20 
сотих). Навіть, сказати б, овочево-фруктовий: адже вздовж те-
пличного містечка виструнчився молодий та гожий садок. «То 
директорів улюбленець», – усміхається наш «гід». А надовкіл 
– такі собі грядки (назва умовна, бо величенькі): з кущовими 
кабачками, цибулею (її вже зреалізували на перо), солодким 
перцем та ранньою капустою. І попід теплицями вздовж сте-
ляться яскравими килимками клумби: кароокі чорнобривці й 
нагідки, пломінкі троянди, майори...

Другий конвейєр. Поле
Поняття наступності, звісно ж, відносне, вживане щодо 

стиглості культивованих сортів. Та й побачена нами картинка 
теж відносна – адже це лиш частинка овочевого лану. Тут, за 
урочищем Верби, направо й наліво від грунтівки дістає собі 
привілля, розлігшись дебелим листям і вже потроху ліниво 
в`яжучись (як де), фаворитка й водночас тезка капустинського 
лану, неодмінна складова українського борщу. Під капустою 
у полі (середньостиглою та пізньою) – цілих десять гектарів. 
Поодаль зліва – площі червоних столових буряків, а справа 
закосичується морква-дівиця, кучерявляться у парі кріп з пе-
трушкою. Умліває під сонцем цибуля, а так – цілий помідорний 

лан, площею в два гектари. До того ж, кожен сорт (а їх тут аж 
сім) має свою плантацію, відокремлену від сусідньої. Кущі лиш 
цвітуть і де-не-де вже в`яжуться маленькі плоди. Ну повнісінь-
кий тобі борщовий набір в асортименті!

Офіс
– Ось так предметно й потужно овочами в районі наразі за-

ймаються тільки Заболотний і очолювана ним «Березина», – 
на зачин розмови та задля втамування нашої інформаційної 
спраги внаслідок побаченого поціновує зусилля свого тезки 
головний аграрій району Іван Заболотний. Погоджується з 

озвученим нами висновком: овочівництво – надзвичайно кло-
пітна галузь, без особливого захоплення нею, навіть, сказати 
б, відданості їй, нізащо не досягти очікуваної віддачі. Адже в 
сільському господарстві, як відомо, не прорахуєш все напе-
ред – надто багато факторів впливає на кінцевий результат. 
Овочівництво – це ще й чимало додаткових затрат. Однак в 
«Березині», водночас із вирощуванням і зернових, й техніч-
них, і олійних культур, овочівництво «в фаворі», й мета ви-

правдовує засоби.
Тут, в офісі, ми дісталися цікавих статистичних даних, котрі 

видавали нам водночас і начальник управління АПР РДА, й 
очільниця агрономічної служби ПАП «Березина». Найпівден-
ніше господарство Чортківщини обробляє землі в Капустин-
цях й Улашківцях, Сосулівці та Заболотівці. А ще – частково в 
сусідніх Борщівському і Заліщицькому районах. Овочі відкри-
того грунту цьогоріч займають 31 гектар – більше як торік. Ска-
жімо ті ж, бачені в полі столові буряки – майже 3 га і лиш трохи 
менше морква, цибуля ріпчаста – понад чотирнадцять гекта-

рів, півгектара – солодкий перець і вдвічі більше – кабачки...
Суттєве, на чому принагідно наголосив Іван Ярославович, – 

в господарстві упевнено запроваджують науково-прогресив-
ні технології виробництва особливо овочевої продукції. І це 
теж потребує додаткових затрат, проте обертається бажаним 
результатом. У тому переліку – відповідна література, теоре-

тичні семінари, практичні заняття, співпраця з фірмами, що 
пропонують як насіння новітніх удосконалених сортів, так і ви-
пробувані засоби захисту рослин – адже час не стоїть на місці 
і треба тримати руку на його пульсі.

А ще в «Березині» працюють, без перебільшення, таки за 
сімейним підрядом: коли, скажімо, вручну висаджується роз-
сада тих же помідорів у відкритий грунт, долучається фактич-
но весь майже сорокаосібний штатний персонал – від водія до 
директора. Ну що тут додаси: чуття єдиної родини...

Прилавок
Близько десятка літ господарство має в Чорткові свою ста-

ціонарну торгову точку – кіоск у верхньому, найбільш заселе-
ному мікрорайоні міста біля «Європи плюс». Для його мешкан-
ців всуціль своя продавчиня Ярослава Татарин: достеменно 
знає і їх запити, й потреби. У кіоску –  продукти не лише ово-
чевої групи, а й крупи, цукор і т. д. А ще в самісінькому центрі 
міста щодня торгує і плодами поля теж автівка-«летючка» з 
«Березини». Звісно ж, обидві точки звабливо принаджують 

покупців не тільки свіжістю й товарним видом пропонованих 
овочів, а ще й ціною – адже вони прямісінько від виробника, 
через що й нижчі за ринкові на 15-20 відсотків.

Має господарство ще й добровільну спонсорську місію – 
адже щороку безоплатно забезпечує овочами (і не тільки) 
ЦКРЛ, інші лікувальні, БСМ «Карітас» та ще ряд закладів за-
критого типу. Неодноразово долучалося до збору продуктів та 
іншими видами допомоги нашим військовим в зону АТО. Бо 
щедротно родить виплекана дбайливими руками й серцем 
нива у видолинку поміж мальовничих пагорбів цієї місцини. 
І щедриться благими намірами хліборобська душа аграріїв 
«Березини».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Погляд зблизька

«Та й наварю борщику в полив`янім горщику...»
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Святкування, яке припало на 19 червня, 
взагалі кардинально відрізнялось від того, 
що було у попередні роки. Все проходи-
ло у доволі стриманих тонах, повна зала 
неодноразово підіймалась, аби хвилиною 
мовчання вшанувати загиблих (у тому чис-
лі медиків) у війні з російськими окупан-
тами, оплесками подякувати тим, хто ще 
зараз захищає кордони України. До масо-
вої появи мурашок на шкірі та сліз на очах 
призвела чуттєва пісня «Ангел не спить» 
у виконанні викладача Віри Потикевич та 
красивий танець студентів Назара Смаглія 
та Анастасії Сенишин. 

Першими до привітального слова за-
просили заступника голови районної ради 
Любомира Хруставку і заступника голо-
ви РДА Івана Вівата. Любомир Хруставка 
майже відразу зазначив, що йому, як пред-
ставнику влади, доволі некомфортно ви-
ступати перед медиками, так як держава 
не завжди може гарантувати їм навіть ту 
мізерну зарплату, що є зараз. Згадав і про 

Євромайдан, і про героїчні подвиги ліка-
рів: «Дуже хороше враження склалося 
про роботу молодих медиків, особливо з 
Галичини. Ті студенти з Львівщини, Тер-
нопільщини робили фантастичні речі. Під 
градом водометів, у морозну погоду вони 
безкорисливо виконували свою роботу». 
Іван Віват же наголосив про елітність 
професії медика; згадав про створення у 
близькому майбутньому великої повітової 
лікарні; не оминув боком і фінансові про-
блеми чортківської медицини. Згодом, від 
двох гілок влади нагородили грамотами 
медиків-учасників АТО: Володимира Пав-
ловича Совича, Андрія Степановича Бла-
женка, Віктора Романовича Гуменюка, Во-
лодимира Володимировича Чепигу, Івана 
Мирославовича Миханця. Цими людьми 
пишається Чортківщина!

Щирими оплесками вітали присутні за-
служеного лікаря України, головного ліка-
ря ЦКРЛ Романа Чортківського (який, до 
того ж, напередодні святкував свій День 
народження). Він почергово подякував 

кожній установі, котра має пряме відно-
шення до медицини, згадавши сітку всіх 
аптек Чорткова. Наголосив, що завдяки 
плідній співпраці з владою у близькому 
майбутньому наше пологове відділення 
повинно стати перинатальним центром  
номер один у всьому південному регіоні 
Тернопільської області. 

Пошанував сердечними вітаннями усіх 
представників медицини і заслужений лікар 
України, кандидат медичних наук, директор 
Чортківського державного медичного коле-
джу Любомир Білик. Подякував всім медич-
ним установам за співпрацю та надану сту-
дентам можливість практикуватись, адже 
від цього залежить якість їхньої підготовки.

На завершення всі присутні перегляну-
ли культурну програму під назвою «Укра-
їна – це ми». Ось так, на позитивній під-
несеній ноті й завершилися врочистості з 
нагоди Дня медичного працівника.

Тарас ЗАЯЦЬ,
студент ТНПУ ім. В.Гнатюка,
спеціальність «Журналістика 

та інформація»
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Медицина воістину 
найшляхетніша з усіх мистецтв

…А лікарі – найшляхетніші митці – так дозволю собі завершити вічний вислів Гіппократа, котрий не втрачає 
своєї влучності та актуальності вже тисячі років. Цьогоріч медичне мистецтво та його творців з нагоди Дня 
медичного працівника вшановували не у РКБК ім. К.Рубчакової, як це було зазвичай, а у приміщенні актової зали 

Чортківського державного медичного коледжу – у рідних стінах, так би мовити. 

Віночок для Вкраїни
Ось такий заголовок одного з віршів, 

що умістила збірка пісень одного із са-
модіяльних композиторів Тернопілля 
Миколи Чорного «Збудися, люде...», 
може припасувати й до цілої книжечки. 
Бо, окрім нот, у ній – словесне одкро-
вення цілої низки поетів Надзбруччя. 
Поміж визнаних, маститих, членства 
НСПУ, є й близькі нам імена майстрів 
красного письменства Чортківщини. То 
чуттєві, патріотичні вірші Раїси Обшар-
ської, Тетяни Яблонь, Юлії Фінковської, 
вже покладені на музику.

Пам`ять часові непідвладна
Буквально позавчора в Тернополі відзначено 25-ліття облас-

ної фундації Української спілки ветеранів Афганістану (УСВА). 
На урочинах, в яких взяв участь і голова Спілки генерал Сергій 
Червонописький, побувала й делегація з Чортківщини – майже 
двосотенну спільноту районного згромадження представляло 
товариство із семи осіб. Як розповідає заступник голови Ігор 
Скрипник, колишні воїни-«афганці» разом зі своїми бойовими 
побратимами з усіх районів області щиро молилися в часі па-
нахиди біля пам`ятного знака – сокола з перебитим крилом за 
упокій душ тих, хто загинув у тій несправедливій війні, а також 
новітніх Героїв України, воїнів АТО. Відтак в обласному академіч-
ному драмтеатрі вшановано активістів Спілки. Участь нашої де-
легації в пам`ятних урочинах уможливила спонсорська допомога 
цілої низки підприємців Чортківщини, котрі ніколи не зостаються 
осторонь потреб «афганської» спільноти. 

Кращий поміж репортерів
Його художні фотознімки вже споглядало надто вимогливе 

журі у 53 (!) державах світу: Бразилії, Німеччині, Австрії, Італії, 
Норвегії, Польщі, Франції, Росії, Сінгапурі, Великій Британії, Люк-
сембурзі, Туреччині, Литві, Фінляндії, Словаччині, Китаї, Австра-

лії, ПАР, Ірані та ін. І вже 
нинішнього року наш коле-
га Орест Лижечка став пів-
фіналістом Міжнародної 
фотопремії Golden camera 
та фіналістом Всеукраїн-
ської фотопремії «Фото-

граф року». Дістався бронзової медалі в підсумку участі у Всеу-
країнському фотоконкурсі, присвяченому 25-річчю Національної 
спілки фотохудожників України. А нещодавно на Міжнародному 
конкурсі репортерської фотографії Life Press Photo-2015 в Остро-
зі здобув одразу срібну та дві бронзових медалі.

Цвіте катальпа – макаронне дерево
У неї листя схоже на бузок, а квіти орхідеї. І – яблучний аро-

мат. Цвіте це диво-
вижне дерево-кущ, 
примандрувавши до 
наших країв із Північної 
Америки, від середини 
червня, коли вже от-от 
на порі плоди вишень 
і в`яжуться яблука. Та 
чи знаєте ви, що «єди-
ною катальпою, яка 
знаходиться в Україні 
під охороною, є бота-
нічна пам’ятка приро-
ди місцевого значення 
«Чортківська каталь-
па», розташована у 

місті Чортків»? Між тим, ось таку інформацію подає Вікіпедія. Не 
знано, щоправда, чи ось про це дерево мова – біля міського ста-
діону, чи про якесь інше.

Футбол – як річ спадкова
Гадаєте, яку чисельність становить футбольна зміна, що рос-

те-тренується в Чорткові під турботливим й вимогливим «кри-
лом» наставників Івана Брикайла та Анатолія Мерени? Аж 70 
юних особистостей 2000-2008 р. н. Найстарші, 15-літні, цьогоріч 

їздили до Франції на міжнародний турнір, іменований Ю-15, де 
поміж 32-х команд з різних держав посіли 11-те місце. «І до Поль-
щі їздимо на турніри», – розповідає один із тренерів, колишній 
футболіст Іван Брикайло. І буквально сьогодні товариство най-
молодшої вікової групи, де займаються хлопчаки як із міста, так 
і ближніх сіл району – Ягільниці, Сосулівки, Росохача та смт За-
водське, вирушає до Львова на черговий дводенний турнір. По-
бажаймо ж юній зміні успіху!

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ



УТ-1
07.20 Ера будiвництва 
07.35, 00.05 На слуху 
08.15 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.00 Вiчне 
09.20, 13.35 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
11.35 Утеодин з Майклом 
Щуром 
12.10, 19.35 Перша студiя 
12.30 Ексклюзивне 
iнтерв»ю Л.Плюща 
12.50 Вiкно в Америку 
16.00 Д/ф «Василь 
Симоненко. Тиша i грiм» 
16.35 Благодiйний вечiр 
Нiни Матвiєнко «Ми єдинi, i 
Україна у нас одна» 
18.30 Перша шпальта 
19.00 Дорогi депутати 
20.00 Хто нас «розвiв»? 
21.00 Новини 
21.40 З перших вуст 
21.50 Подорожнi 
23.00 День Янгола 

1+1
06.00 Х/ф «Мiмiно» (1) 
06.35 Х/ф «Мужики!» (1) 
08.30 «ТСН-Тиждень» 
10.00 Х/ф «Справжнiй 
Гарфiлд» (1) 
11.25 Х/ф «Гарфiлд-2» (1) 
13.00 Х/ф «Елвiн i 
бурундуки-3» (1) 
14.40 Х/ф «Лiга видатних 
джентльменiв» 
16.45 Х/ф «Скарби нацiї» (1) 
19.30 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин» 
20.15 Х/ф «Скарби нацiї: 
Книга таємниць» 
22.30 Х/ф «Учень чаклуна» (1) 
00.50 Х/ф «Три богатирi» (1) 

ІНТЕР
06.30 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Погана 
сусiдка» (1) 
11.20, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 
«Новини» 
12.40 «Судовi справи» 
13.50, 14.20 
«Сiмейний суд» 
15.20, 16.15 «Чекай на мене» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки-2» (1) 
23.50 Т/с «Перше 
кохання» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «А у нас кiно знiмали...» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.15 «Загубленi у часi» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Сад. Город. Квiтник» 
15.30 «Пiлiгрим» 
15.55 Д/ф «НАТО: мiфи та 
реалiї» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 ДФ «Довженкiвськими 
стежками» 
17.15 Д/ф «Три рiшення 
першого президента» 
17.30 «Телемандри» 
18.00 «Коридори» 
18.15 «Поставлю хату i 
кiмнату...» 
19.00 «На долинi туман» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «На часi» 
22.00 Д/ф «Конституцiя 
України. 
Нiч народження» 
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4 липня. Тривалість дня – 16.20. Схід – 4.52. Захід – 21.12. Іменини святкують Терентій, Юліан

30 червня, вівторок 1 липня, середа 2 липня, 29 червня, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.25, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
07.25, 23.35 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.25 Мультфiльм 
09.35 Хто в домi хазяїн? 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.55 Як ваше здоров’я? 
12.35 Нотатки на глобусi 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.45 Вiйна i мир 
16.35 Луганськ. Полюс 
вiдчуження 
17.10 «Рейх: крах чорних 
селекцiонерiв» 
18.15 Новини. Свiт 
18.50 Т/с «Новели Мопассана» 
21.40 З перших вуст 
21.50 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.25 Тепло.ua 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40, 11.00 «Чотири весiлля» 
12.20, 20.15 Т/с «Свати-3» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами-5» 
17.15 Т/с «Чорна троянда» (1) 
21.20, 22.15 Т/с 
«Склiфосовський-3» (1) 
23.35 Х/ф «Учень чаклуна» (1) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Здрастуй, 
мамо!» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.30 «Судовi справи» 
13.40, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 7» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-7» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки-2» (1) 
23.45 Т/с «Перше кохання» (2) 
01.35 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Живi сторiнки» 
12.20 «У пошуках легенд» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.45 «Рокитнiвськi 
«Куточане» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Перлини 
Прибузького краю» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «7 природних чудес 
України» 
17.15 «Смакота» 
17.30 «Випробуй на собi» 
18.00 «Лiто на Зеленiй 
вулицi» 
18.15 «Дорога на Схiд» 
18.30 «Вони прославили 
наш край» 
18.45 «Iсторiя однiєї 
картини» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Своє, українське» 
20.00 «Дiловий ритм» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 

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

ICTV
06.00 Факти 
06.30 Ранок 
у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний список» 
11.50, 13.10, 16.20 Т/с 
«1941» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Паралельний свiт 
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.30 Т/с «Розвiдники» 
23.20 Х/ф «Пункт 
призначення-2» (2) 

СТБ
06.00, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.35, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.20 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
10.40, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
11.35 «МастерШеф-4» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(2) 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-3 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс» 
00.20 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с «Друзi» 
11.55 Т/с «Татусевi доньки» 
15.55, 19.00 Т/с «Останнiй 
iз Магiкян» 
18.15 Абзац! 
20.55 Т/с «СашаТаня» 
21.55 Х/ф «Наречена-
втiкачка» 
00.05 Герої та коханцi 
01.30 Х/ф «Пiдйом з 
глибини» (2) 
03.55 Служба 
розшуку дiтей 
04.00 Зона ночi 
05.25 25-й кадр 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10, 00.00 «ПАТРIОТ.UA 
з Наталкою Якимович» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.40 Д/п «Знищенi 
за мить» 
12.10 Х/ф «Жахливе 
виверження» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00, 20.20 Т/с 
«Перевiзник-2» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
21.20 Х/ф «Слiд смертi» 
00.30 Х/ф «Спекотний день» 
02.15 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.20, 06.50 АгроЕра 
06.25, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
07.20 Тепло.ua 
07.30, 23.25 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.15 Казки Лiрника Сашка 
09.25 Мультфiльм 
09.35 Як це? 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.50 Свiтло 
12.00 Авторський проект. 
Вересень 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.30, 20.00 Про головне 
15.45, 01.20 Надвечiр»я 
16.40 Волинянин 
17.35 Український корт 
18.15 Новини. Свiт 
18.50 Т/с «Новели 
Мопассана» 
21.40 З перших вуст 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.25 Д/ф «Зiрка у формi 
квадрата» 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40, 11.00 «Чотири 
весiлля» 
12.20 Т/с «Свати-3» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами-5» 
17.15 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.15 Т/с «Свати-4» (1) 
21.20, 22.15 Т/с 
«Склiфосовський-3» (1) 
23.35 Х/ф «Волл-стрiт. 
Грошi не сплять» (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.30 «Судовi справи» 
13.40, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-8» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-8» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки-2» (1) 
23.50 Т/с «Перше кохання» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «7 природних чудес 
України» 
12.15 «Смакота» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
14.00 «Випробуй на собi» 
14.30 «Лiто на Зеленiй вулицi» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «У дорозi. Щоденник» 
18.00 «Подорож до моря» 
18.30 «Думки вголос» 
18.45 «Духовнi скарби 
України» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя 
нескорених» 
21.30 «Уряд на зв’язку 
з громадянами» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма 
«Слiдства. Iнфо» 
08.10 Вiкно 
в Америку 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.00 Дитяча година 
12.10, 22.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Тринадцять днiв» 
17.00 Програма «Розкiшнi 
мандрiвки» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.00 Європа у фокусi 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00, 00.30 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Миротворцi» (2) 

ICTV
06.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
06.55 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Х/ф «Мисливцi за 
привидами» 
11.25, 13.10 Х/ф «Мисливцi 
за привидами-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.20 Х/ф «Золото 
дурнiв» 
16.30 Х/ф «Сахара» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.20 Х/ф «Iнструкцiї не 
додаються» 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Зiркове життя. 
Зiрковi усиновлення» 
10.00 «Зiркове життя. 
Зiрковi трагедiї» 
10.55 Х/ф «Зимовий сон» (1) 
13.05, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(2) 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-3 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.45 «Доньки-матерi» 
00.50 «Один за всiх» 
01.50 Х/ф «Чисте небо»(1) 
03.35 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.20 М/с «Том i Джеррi» 
10.52 Х/ф «Дiти шпигунiв» 
12.35 Х/ф «Дiти шпигунiв. 
Кiнець гри» 
14.00 Х/ф «Дiти шпигунiв 
4D» 
15.45 Х/ф «Патрiот» 
19.00 Ревiзор 
21.35 Ревiзор Чорнобиль 
22.35 Страстi за Ревiзором 
00.20 ППШ-2 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.05 Д/п «Автоентузiасти» 
08.40 Х/ф «Навколо Свiту 
за 80 днiв» 
14.25 «Вайпаут» 
16.45 Х/ф «Подвiйнi 
неприємностi» 
18.35 Х/ф «Слiдопит» 
20.20 Т/с «Перевiзник-2» 
21.20 Т/с «Секта» 
00.20 Х/ф «Супертанкер» 
02.10 Х/ф «Карпатське 
золото» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.25, 08.25, 00.25 Вiд 
першої особи 
07.20 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
08.45 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.15 Казки Лiрника Сашка 
09.25 Мультфiльм 
09.35 Хочу бути 
10.00, 14.50 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.50 Подорожнi 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.30 Дорогi депутати 
13.20, 17.20 Перша студiя 
13.45 Хто нас «розвiв»? 
16.10 Фольк-music 
17.45 Ексклюзивне 
iнтерв»ю Л.Плюща 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Спорт. Європейськi 
iгри. Пiслямова 
19.30 Авторський проект. 
Вересень 
20.00 Про головне 
21.40 З перших вуст 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 
23.15 Вертикаль влади 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 Х/ф «Скарби нацiї» (1) 
12.20 Х/ф «Скарби нацiї: 
Книга таємниць» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами-5» 
17.15 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.15 Т/с «Свати-3» (1) 
21.20, 22.15 Т/с 
«Склiфосовський-3» (1) 
23.35 Х/ф «Розмова з 
вiтром» 

ІНТЕР
05.30 «Доярка з 
Хацапетiвки-2» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Здрастуй, 
мамо!» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.30 «Судовi справи» 
13.40, 14.20 «Сiмейний 
суд» 
15.35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-7» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-7» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки-2» (1) 
23.45 Т/с «Перше кохання» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Будьте здоровi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.45 Д/ф «Три рiшення 
першого президента» 
14.00 «На долинi туман» 
14.25 «Поставлю хату i 
кiмнату...» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Мандри» 
15.50 «Бiржа працi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.30 «Живi сторiнки» 
18.00 «Перлина 
Буковинських Карпат» 
18.45 «Духовнi скарби 
України» 
19.30 «Зона ризику» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Гаджет Time» 
12.50 Програма «Модна правда» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Примара в глибинi» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Алiса i Шарлi» (2) 

ICTV
05.20, 15.05 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний список» 
11.50, 13.10 Стоп-10 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05 Паралельний свiт 
16.10 Т/с «1941» 
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.30 Т/с «Розвiдники» 
23.20 Х/ф «Пункт 
призначення» (2) 

СТБ
05.45, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.05 «Зiркове життя. 
Зiрковi товстуни» 
09.05 Х/ф «Не пiдганяй 
кохання»(1) 
11.15, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
12.15 «МастерШеф-4» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(2) 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-3 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.50 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с «Друзi» 
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
15.55, 19.00 Т/с «Останнiй 
iз Магiкян» 
18.15 Абзац! 
20.55 Т/с «СашаТаня» 
21.55 Х/ф «Дiвчина iз Джерсi» 
00.00 Герої та коханцi 
01.30 Х/ф «Первiсне 
зло» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62» 
09.20 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.20 Д/п «Знищенi 
за мить» 
12.10 Х/ф «Супертанкер» 
14.00 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.00, 20.20 Т/с 
«Перевiзник-2» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.30, 19.00 «ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
21.20 Х/ф «Спiймати 
i вбити» 
00.00 «ПАТРIОТ.UA 
з Наталкою Якимович» 
00.30 Х/ф «Жахливе 
виверження» 
02.15 Х/ф «Вперед за 
скарбами гетьмана!» 

У зв’язку з втратою ліцензійної картки серії 
АА за № 460144, видану 12 червня 2010 р. ТОВ 
«Чортківське АТП 16142» на транспортний засіб 
марки ПАЗ 32051, реєстраційний номер ВО 0986 
АА, вважати її недійсною.
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25, 23.25 На слуху 
08.20 Новини звiдусiль 
09.00 Вiчне 
09.25 Мультфiльм 
09.35 Школа Мерi Поппiнс 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.50, 04.00 Вiра. Надiя. 
Любов 
12.00 KIEV FASHION PARK 
12.25 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.20 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.45 Театральнi сезони 
16.20 Свiтло 
16.50 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
17.55 Спорт. Євроiгри. 
Пiслямова 
18.15 Новини. Свiт 
18.50 Т/с «Новели 
Мопассана» 
21.40 З перших вуст 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.25 Вiд першої особи 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.40, 11.00 «Чотири весiлля» 
12.20 Т/с «Свати-4» (1) 
13.25 «Ворожка» 
14.05 «Слiпа» 
14.45 «Не бреши менi» 
15.45 «Сiмейнi мелодрами-5» 
17.15 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.20 Анiмацiйний 
проект Кварталу-95 
«Мультибарбара-2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ» 
23.10 «Свiтське життя» 
00.10 Х/ф «Мiсце пiд 
соснами» (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.30 «Судовi справи» 
13.40, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-8» (1) 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»-8» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
23.30 Т/с «Генеральська 
невiстка» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Подорож до моря» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «У дорозi. Щоденник» 
13.50 Д/ф «Кримський етюд» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 Д/ф «Степан Ковнiр» 
15.35 «Солов’їна пiсня» 
16.15 «Чудесний канал» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Захiдний експрес» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Гарна жiнка» 
17.30 Програма «Гаджет 
Time» 
17.40 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Вiкна навпроти» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Батл Крiк» 
11.50, 13.10, 16.20 Т/с «1941» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Паралельний свiт
15.00 Провокатор 
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.30 Т/с «Розвiдники» 
23.20 Х/ф «Пункт 
призначення-4» (2) 
00.55 Х/ф «Пункт 
призначення-3» (2) 

СТБ
08.25 Х/ф «Мужики!..» (1) 
10.20 Х/ф «Катерина. 
Повернення кохання» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.45 Т/с «Коли ми вдома» (2) 
20.00 Х/ф «Моя старша 
сестра» (1) 
22.35 Х/ф «Жiноча 
iнтуїцiя» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с «Друзi» 
11.55 Т/с «Татусевi дочки» 
14.55, 20.55 Т/с «СашаТаня» 
18.15 Абзац! 
19.00 Х/ф «Ось це любов» (2) 
21.55 Х/ф «Клятва» 
00.00 Герої та коханцi - 
фiльм про фiльм 
01.25 Х/ф «Патрiот» 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «ПАТРIОТ.UA 
з Наталкою Якимович» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.40 Д/п «Знищенi за мить» 
12.10 Х/ф «Останнi 
години Землi» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00 Т/с «Перевiзник-2» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.20 Х/ф «Чорна долина» 
21.20 Т/с «Елiтний загiн» 
01.20 Х/ф «Годинниковий 
механiзм» 
03.00 Х/ф «Бравi хлопцi» 

УТ-1
06.00, 07.30 Пiдсумки 
06.20 На слуху. Пiдсумки 
07.55 У просторi буття 
08.30 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.15 Мультфiльм 
09.40 Нотатки на глобусi 
10.00 Зроблено в Європi 
10.30 Книга ua 
11.00 Д/с «Китай 
на кiнчику язика» 
12.25 Д/ф «Iндiя та Європа: 
палiмпсест» 
13.00 Свiтло 
13.55 Д/ф «Сага 
старовинної пущi» 
15.20 Х/ф для дiтей 
«Жахливий Генрi» 
16.55 Музичнi салони ARTE 
18.00 Х/ф «Велетень» 
19.40 Х/ф «Вечiр 
на Iвана Купала» 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин 
з Майклом Щуром 
22.15 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
23.00 День Янгола 
00.05 Вiд першої особи. 
Пiдсумки 

1+1
06.20, 20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» (1) 
09.00 «Свiтське життя» 
10.00, 01.15 Х/ф «Салямi» (1) 
13.40 «Сказочная Русь» 
14.15 «Вечiрнiй Київ» 
16.10, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
23.10 Х/ф «Нiч у музеї» (1) 

ІНТЕР
05.20, 20.00 «Подробицi» 
05.25 Д/ф «Квiтка. Голос в 
єдиному екземплярi» 
06.10 Х/ф «Той самий 
Мюнхгаузен» (1) 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «Гараж» (1) 
11.30 Т/с «Генеральська 
невiстка» (1) 
15.15 Х/ф «Чоловiк на 
годину» (1) 
18.30, 20.30 Т/с «Все 
повернеться» (2) 
23.05 Т/с «Здрастуй, мамо!» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
10.35 «Учнiвський 
щоденник» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Облiтали журавлi» 
13.20 «Слiд» 
13.40 «Кобзар єднає Україну» 
14.00 «Сучасник» 
14.10 «Просто неба» 
14.30 «Земляки» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.00 «Стародавнi культури» 
18.25 «Азбука смаку» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.00 «Спортивнi меридiани» 
20.15 «Храми Подiлля» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Багато галасу 
даремно» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Компромiс» 
12.30 Х/ф «Зiрка шерифа» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Смерть iндiанця Джо» 
16.20 Програма «Гаджет Time» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 Творчий вечiр 
В.Крищенка 
22.00 Х/ф «Брелок iз секретом» 
23.10 Програма «Про кiно» 
00.10 Час-Тайм 
00.30 Х/ф «Полярна буря» (2) 

ICTV
07.30 Паралельний свiт 
08.25 Провокатор 
10.15 Секретний фронт 
11.10 Антизомбi 
12.00 Дiстало! 
12.45 Факти. День 
13.20 Громадянська 
оборона 
14.20 Iнсайдер 
15.15 Т/с «Розвiдники» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Бiла iмла» 
22.00 Х/ф «Червоний 
Капелюшок» 
23.55 Х/ф «Пункт 
призначення-5» (2) 
01.35 Х/ф «Пункт 
призначення-4» (2) 

СТБ
06.30 Х/ф «Акселератка»(1) 
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.00 Х/ф «Мужики!..»(1) 
12.00 Т/с «Коли ми вдома» 
13.20 Х/ф «Моя старша 
сестра»(1) 
15.20 Х/ф «Жiноча 
iнтуїцiя»(1) 
18.00 Х/ф «Час кохати»(1) 
21.45 Х/ф «Кольє для 
Снiгової Баби»(1) 
23.35 «Давай поговоримо 
про секс» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.20 Ревiзор 
11.55 Ревiзор Чорнобиль 
12.55 Страстi за Ревiзором 
14.45 Х/ф «Наречена-втiкачка» 
16.55 Х/ф «Дiвчина iз Джерсi» 
19.00 Х/ф «Двоє: Я та моя тiнь» 
21.00 Х/ф «Твої, мої й нашi» 
22.50 Х/ф «Молодi татусi» 
00.40 Х/ф «Життя як будинок» 

2+2
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 Т/с «Атлантида» 
17.00 Х/ф «Втраченi 
скарби» 
19.00 Х/ф «Природжений 
гонщик» 
21.00 Х/ф «Пiд прицiлом» 
23.00 Х/ф «Дiамантовi пси» 
01.00 Х/ф «Тактична сила» 
02.35 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 

УТ-1
07.30 Шеф-кухар країни 
08.10 Агровектор 
08.25 Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
08.40 Тепло.ua 
09.00 Як це? 
09.25 Хто в домi хазяїн? 
09.45 Школа Мерi Поппiнс 
10.00 Хочу бути 
10.40 Спогади 
11.15 Х/ф «Вечiр 
на Iвана Купала» 
12.45 Х/ф для дiтей 
«Жахливий Генрi» 
14.40 Фольк-music 
15.45 Д/ф «Зiрка у формi 
квадрата» 
16.20 KIEV FASHION PARK 
17.00 Театральнi сезони 
17.35 Т/с «Новели 
Мопассана» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Альтернативна 
музика 
23.00 День Янгола 
00.05 На слуху. Пiдсумки 

1+1
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» (1) 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска-2: 
Пригоди в Арктицi» 
09.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.15 ТСН 
11.00, 12.15 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
13.05 «Iнспектор Фреймут» 
14.45 «Територiя обману» 
15.45 «Повернiть 
менi красу» 
16.50, 18.10 «Чотири 
весiлля 4» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Другий шанс» 
00.45 Х/ф «Тiло 
Дженнiфер» (3) 

ІНТЕР
05.55 «Подробицi» 
06.25 Х/ф «Гараж» (1) 
08.10 «Удачный проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.00 «Орел i Решка. 
Незвiдана Європа» 
12.00 Т/с «Все 
повернеться» 
15.55 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина»» (1) 
17.35, 21.30 Т/с «Гордiїв 
вузол» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
23.05 Т/с «Здрастуй, 
мамо!» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi замальовки» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.00 «Стародавнi культури» 
15.25 «Азбука смаку» 
15.45 «Думки вголос» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Бiля рiдних джерел» 
17.30 «Професiйнi iгри» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Пам’ятник в який не 
стрiляли» 
19.00 «Музичний калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «7 природних чудес 
України» 
22.30 «Невигаданi iсторiї» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

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

ICTV
07.00 Т/с «Леся+Рома» 
09.00 Зiрка YouTube 
11.25 Дивитись усiм! 
12.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Медальйон» 
14.55 Х/ф «Червоний 
Капелюшок» 
16.50 Х/ф «Бiла iмла» 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Пароль «Риба-меч» 
22.15 Х/ф «Каратель» (2) 
00.40 Х/ф «Пункт 
призначення-5» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.20 «Караоке на Майданi» 
11.15 Х/ф «Час кохати»(1) 
15.10 «Мiстичнi iсторiї-3 з 
Павлом Костiциним» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 09.15 Kids Time 
05.35, 01.15 Х/ф «Привид 
замка Кентервiль» 
07.05 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
09.17 Х/ф «Щасливчик» 
11.20 Х/ф «Клятва» 
13.25 Х/ф «Молодi татусi» 
15.10 Х/ф «Твої, мої й нашi» 
17.05 Х/ф «Двоє: Я та моя тiнь» 
19.05 Х/ф «Багатiй Рiччi» 
21.00 Х/ф «Великий тато» 
22.45 Х/ф «У джазi тiльки 
дiвчата» 

2+2
09.00 «Бушидо» 
09.50 «Легенди кiкбоксингу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 Д/п «Страшне завтра» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
14.00 Т/с «Бiблiя. Шлях 
апостолiв» 
15.00 Т/с «Рекс» 
17.00 Х/ф «Вiйна 
подружжя Роуз» 
19.10 Х/ф «Тактична сила» 
21.00 Х/ф «Хижаки» 
23.00 Х/ф «Пiд прицiлом» 
01.00 Х/ф «Втраченi 
скарби» 
02.35 Х/ф «Вiдьма» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ви зможете дивовижним 

чином здійснити бажання ва-
ших близьких. Та й начальник, 
і колеги залишаться вами за-
доволені. Ваше завдання – за-
хотіти, решта додасться. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Буде потрібно максимум 

працездатності й актив-
ності. Сил вистачатиме на 
реалізацію всього того, що 

вирішите зробити. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Нагромадження проблем 
треба вирішувати, не варто 
відкладати їх у довгий ящик. 
Не потрібно планувати важ-
ливі зустрічі, тому що ви не 
надто будете зосереджені й 
активні. 

РАК (22.06-23.07)
Можна зайнятися самоана-

лізом і коректуванням свого 

характеру. Якщо ви в чомусь 
сумніваєтеся, не соромтеся 
поставити запитання своїй ко-
ханій людині або начальникові. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ви здатні на якісний ривок на 

роботі, ваша кар’єра явно йде 
вгору. Вам на відмінно вдавати-
меться підготовка звітів. Імовір-
но, прийдеться багато працю-
вати з паперами та дзвінками, 
спілкуватися з людьми. 

ДІВА (24.08-23.09)
Розраховуйте тільки на 

власні сили, тому що допо-
мога інших може зробити 
вам «ведмежу послугу», 
яку потім буде важко випра-
вити. Будьте обережні при 
спілкуванні з колегами. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
 Про спокійне життя можете 

забути. Прийдеться приймати 
важливі рішення, намітьте про-

граму-мінімум і приступайте до 
дій. Ваше головне завдання –
нічого не упустити. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)

На вас чекає успіх, мож-
на розраховувати на премію 
або іншу фінансову нагороду. 
Сконцентруйтеся на головній 
меті, сил для її реалізації у 
вас повинно вистачити. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На вас чекає велика кількість 

контактів, зустрічей,  спілкуван-
ня зі знайомими та малознайо-
мими людьми. Вам необхідно 
обговорити з керівництвом усі 
хвилюючі вас питання. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01) 
Не розпорошуйтеся, по-

ставте собі конкретну мету. 
Обміркуйте різні варіанти її до-
сягнення. Добре подорожувати 
або приймати гостей, у тому 
числі – іноземних. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ви можете стати жертвою 

інтриг. Цінуйте те, що маєте. 
Не бажано знову повторюва-
ти пройдені помилки. 

РИБИ (20.02-20.03)
З’являться нові сили для 

досягнення поставлених 
цілей. Ви зможете досягти 
того, про що мріяли, причо-
му на це не доведеться за-
трачати багато зусиль. 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Екстремальне побачення» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма «Компромiс» 
22.35 Х/ф «Армiйський 
пирiг» (2) 

ICTV
05.20, 15.00 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Чорний список» 
11.50, 13.10, 16.20 Т/с 
«1941» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Паралельний свiт 
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.30 Т/с «Розвiдники» 
23.20 Х/ф «Пункт 
призначення-3» (2) 

СТБ
05.50, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.25, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.10 «Вагiтна у 16» 
09.10 «Доньки-матерi» 
10.10, 20.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
11.05 «МастерШеф-4» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» 
(2) 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-3 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь 
свого тiла» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
10.00 Т/с «Друзi» 
11.55 Т/с «Моя прекрасна нянька» 
15.55 Т/с «Останнiй iз Магiкян» 
18.15, 04.10 Абзац! 
19.00 Х/ф «На море» (2) 
21.00 Т/с «СашаТаня» 
21.55 Х/ф «Щасливчик» 
00.00 Герої та коханцi 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10, 00.00 «ПАТРIОТ.UA 
з Наталкою Якимович» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.40 Д/п «Знищенi за мить» 
12.10 Х/ф «Спекотний день» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00, 20.20 Т/с 
«Перевiзник-2» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.20 Д/п «Страшне 
завтра» 
21.20 Х/ф «Чорна долина» 
00.30 Х/ф «Останнi години Землi» 
02.15 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
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Стурбовано Право

Служба у справах дітей інформує

Пам`ятайте про те, що хворий хронічним 
алкоголізмом після лікування не може пере-
йти на помірне вживання спиртних напоїв. 
При одноразовій випивці, коли прийняти не-
великі дози, може виникнути відновлення хво-
роби. При повторній випивці невеликих доз 
спиртного може відновитися алкогольна за-
лежність. Критичною дозою може бути келих 
вина або кухоль пива. Щоби цього не трапи-
лось, ви, родичі хворого, повинні бути перши-
ми помічниками лікаря. Відмова від спиртних 
напоїв має стати законом. 

Часто родичі не прислуховуються до цієї 
рекомендації, вважають, що алкогольозалеж-
ний після проведеного лікування повністю 
здоровий і може дозволити собі трохи випити. 
Це помилкова думка. В результаті тривалого 
зловживання спиртними напоями у таких хво-
рих порушена реакція організму на алкоголь, 
механізми, які обумовлюють готовність до 
відновлення хвороби, не зникають.

Пам`ятайте, що людину, яка вирішила ки-
нути пити спиртне і пройшла курс протиал-
когольного лікування, потрібно морально 
підтримати, у жодному випадку не згадувати 
минулу поведінку, зрозуміти, що зараз у нього 
відповідальний і важкий період адаптації до 
тверезості. Не можна в присутності осіб, які 
пролікувались від алкоголізму, пригощати 

гостей алкогольними напоями, тримати вдо-
ма спиртне.

Свій вільний час хворий повинен викорис-
товувати розумно: займатися домашнім гос-
подарством, працювати в саду і на городі, 
ходити на риболовлю та в ліс по гриби і т. д.

Дуже корисна фізкультура, щоденна раніш-
ня гімнастика. Спортивні вправи тонізують 
м`язи, сприяють покращенню настрою, поліп-
шують сон.

У раціоні харчування осіб, пролікованих від 
алкоголізму, повинна переважати молочно-
рослинна їжа зі значною кількістю вітамінів. 
Вони не повинні вживати гострі закуски, квас, 
фруктові соки та інші напої, які мають невели-
кий вміст алкоголю.

Перед роботою хворий, який пролікувався 
від алкоголізму, повинен добре поснідати. 
Якщо на виробництві не організовано гаряче 
харчування, потрібно дати йому бутерброд, 
а ще краще гарячу їжу в термосі. Повноцінне 
харчування зміцнює організм, попереджує ви-
никнення потягу до алкоголю.

Дуже відповідальна ваша роль у поперед-
женні відновлення пияцтва у вашого родича.

Петро ПРОКОПЕНКО, 
лікар-нарколог 

Та це відразу поставило на вуха жителів зга-
даних вище вулиць, адже часто-густо навіть 
при найслабшій весняній повені вода спокійно 
добиралась до підвалів найближчих будинків, 
затоплюючи всю долину, надовго блокуючи до-
рогу. Неважко здогадатись, що буде у випадку 
побудови дамби: рівень води помітно підні-
меться, і якщо влітку це нічим не загрожує, то 
у період танення снігу прилеглі вулиці радше 
нагадуватимуть італійську Венецію ніж Чортків. 
Та пересідати з автомобілів на гондоли (тради-
ційний венеціанський грібний човен) ніхто не 
збирається, тому тамтешня громада не стала 
затягувати з реакцією на подібні рішення місь-
кої ради. Жителі найближчих вулиць запросили 
на розмову міського голову Михайла Вербіць-
кого, який прибув зі своїм тодішнім заступником 
Петром Волошиним. Сказати, що градус розмо-
ви був високим – означає промовчати. Громада 
висловила стільки критичних зауважень, що 
іншим мерам би на кілька каденцій вистачило. 
Діватись було нікуди – пан Вербіцький повністю 
капітулював, та ще й наобіцяв у додачу немало: 
заборонив проведення будь-яких не погодже-
них з громадою даних вулиць робіт на греблі 
між вулицями Млинарська та Шопена-бічна; до 
кінця літа 2014 року забезпечити проведення 
вуличного освітлення на вулицях Шопена та 
Шопена-бічна (нумо, здогадайтесь чи стало 
світліше на цих вулицях за рік? Дзуськи); забез-
печити прохід і рух легкового транспорту по на-
сипу повз русло річки Серет до вулиці Шопена 
(теж болюча тема. Якби не старання громади, 
дорогою там би давно і не пахло…) та багато 
іншого. 

Та однією розмовою справа не закінчилась. 
Жителі вулиць Шопена та Шопена-бічна від-
правили колективний запит до міської ради сто-
совно розміщення малої гідроспоруди по вул. 
Млинарській. У відповідь отримали: «… дане 
рішення НЕ ДАЄ право на будівництво, а лише 
для розроблення містобудівного розрахунку з 
техніко-економічними показниками щодо мож-
ливості будівництва даного об’єкта». Відповідь 
була очевидною, адже всім зрозуміло, що пря-
мого дозволу на будівництво у замовників ще 
немає, але всі також усвідомлювали, що отри-
мання дозволу на розроблення плану – лише 
перший крок… 

Пройшов рік, і на тій же греблі знову з’явились 
двоє осіб із доволі незрозумілим приладом, що 
нагадує нівелір (геодезичний прилад для ви-

значення перепадів висот між точками на зем-
ній поверхні). Довго не думаючи, жителі все тих 
же вулиць відразу зібрались та попрямували 
до невідомих чоловіків, аби вияснити причину 
та суть візиту. Замовника зйомки вони назва-
ти не змогли, перекинувши все на виконавців, 
які нібито мали би прийти. До їх честі, виконав-
ці таки прийшли, та ясності у ситуацію толком 
не внесли. Я, звичайно, не спеціаліст, але і без 
нівеліра зрозуміло: якщо підняти рівень води 
бодай на метр, то наслідки будуть катастрофіч-
ні. Один із виконавців запевнив усіх, що зйомка 
замовлена лиш для того, щоби показати замов-
нику, що будувати ГЕС тут дійсно неможливо, 
та наскільки це правда – залишається лише 
здогадуватись… Зрозуміло лише одне – диму 
без вогню не буває. 

Ще у першому абзаці фігурувало ім’я  Віталія 
Дробатюка – депутата Тернопільської міської 
ради, котрий вже неодноразово був замішаний 
у дивних оборудках. То він дивом стає власни-
ком комунального приміщення, котре дістаєть-
ся йому за «акційною» ціною, яка на 70 відсотків 
нижча від ринкової (йдеться про купівлю ним 
приміщення площею 102 кв. м навпроти авто-
вокзалу в Тернополі всього за 304 тисячі гри-
вень!), то загорається ідеєю створення ГЕС на 
дамбі Тернопільського ставу (нічого не нагадує? 
У Тернополі не вийшло, тому вирішив спробу-
вати у Чорткові?!). І хоч і у тернопільському, і у 
чортківському проектах спорудження ГЕС пе-
редбачається використання турбіни «шнеково-
го типу» з низькою швидкістю обертання у пото-
ці води (такий варіант є найбільш екологічним), 
спеціалісти в один голос твердять, що навіть це 
не врятує від екологічної катастрофи – і підто-
плення прилеглих будинків, і руйнування мостів, 
і масове винищення риби. Якщо серед читачів 
ще були такі, що підтримували ідею створення 
ГЕС, думаю, тепер їх явно поменшає… 

Впевнений, що історія з чортківською ГЕС ще 
далека до свого фіналу. Та хто би там не був 
замовником, але навіть якщо йому вдасться 
переступити закон та оформити дозвіл на бу-
дівництво, це ще нічого не означатиме – грома-
да вулиць Шопена, Шопена-бічна налаштована 
більш ніж радикально!

Тарас ЗАЯЦЬ,
студент ТНПУ ім. В.Гнатюка,

спеціальність «Журналістика та 
інформація»

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Чортківська ГЕС. 
Спроба номер два?

Ідея створення ГЕС на перетині вулиць Млинарської та Шопена-бічна у Чорткові 
зародилася ще влітку минулого року (чи то пак раніше, можливо, влітку вона просто 

була озвучена?), коли на черговій сесії міської ради прийнято рішення «Про надання 
дозволу ФО-П Дробатюк В.К. на розроблення попереднього планувального рішення 

для розміщення й обслуговування гідротехнічної споруди об’єкта енергетичної 
інфраструктури (малої гідроелектростанції) по вул. Млинарській».     

Родичам осіб, які 
пролікувались від алкоголізму

Член вашої сім`ї після лікування повернувся додому. 
Тепер успіх проведеного лікування в багатьох випадках залежить від вас – 

від вашого відношення, вашої моральної підтримки.

Місцеві центри забезпечуватимуть доступ 
до безоплатної правової допомоги у цивіль-
ному й адміністративному процесах для ці-
лої низки соціально незахищених категорій 
громадян, таких як: малозабезпечені (осо-
би, чий середньомісячний сукупний дохід їх-
ньої сім’ї нижчий від суми прожиткового міні-
муму), учасники бойових дій (у тому числі це 
стосується учасників АТО з відповідним ста-
тусом і членів сімей загиблих), інваліди (які 
отримують пенсію або допомогу, що призна-
чається замість пенсії, у розмірі менше двох 
прожиткових мінімумів для непрацездатних 
осіб), діти-сироти, діти, позбавлені батьків-
ського піклування, біженці та ін. Усім цим не-
захищеним категоріям осіб будуть надава-
тися послуги адвокатів для представництва 
їх інтересів у цивільних і адміністративних 
судових спорах, а також потерпілим і свід-
кам у кримінальних провадженнях, якщо 
вони належать до категорій, що мають право 
на безоплатну вторинну правову допомогу, 
як це визначено ст. 14 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу».

Відкритий у м. Чорткові центр знаходиться 
за адресою: вул. Шевченка, 54 (6-й поверх), 
графік роботи – з 9-ї до 18-ї год., крім суботи 
і неділі. Звернутися до центру за допомогою 
зможуть мешканці не лише районного цен-
тру, а й семи районів області (Борщівського, 
Бучацького, Гусятинського, Заліщицького, 
Монастириського, Підволочиського і Чорт-
ківського), які він обслуговує.

Особа, яка потребує представництва сво-
їх інтересів у суді та немає достатніх фінан-
сових можливостей для здійснення цього 

представництва, матиме змогу звернутися 
до центру й отримати допомогу кваліфікова-
ного захисника – адвоката, котрий надава-
тиме свої послуги безоплатно для клієнта. 
Послуги адвоката оплачує держава.

Підставою для відкриття центрів є консти-
туційне право кожного на безоплатний за-
хист у випадках передбачених законом. 

Безоплатна вторинна правова допомога – 
вид державної гарантії, що полягає у ство-
ренні рівних можливостей для доступу осіб 
до правосуддя. Звичайно, є вірогідність, що 
не всі з громадян, які звернуться до цен-
тру, потребуватимуть саме безоплатної 
вторинної, а по суті, адвокатської правової 
допомоги задля представництва своїх ін-
тересів у судах. Певна частина осіб потре-
буватиме надання правових консультацій 
та роз’яснень, які центр відповідно до по-
кладених на нього завдань не надаватиме. 
Таку функцію надають інші спеціалізовані 
установи в регіонах. Тому громадяни, які 
звертатимуться до центрів, безумовно бу-
дуть зорієнтовані куди йти та що робити, аби 
вирішити своє питання по суті (не зважаючи 
на те, чи буде їм потрібна саме адвокатська 
допомога у судовому порядку, чи вирішення 
їхніх питань можливе у досудовий спосіб). 
Для цього центри будуть налагоджувати 
мережеву співпрацю з усіма організаціями, 
які надають допомогу людям щодо захисту 
їхніх прав.

Марія ГАМБАЛЬ, 
директор Чортківського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

Неблагополучні сім’ї, які є основними «по-
стачальниками» проблем дитинства, характе-
ризуються стійкими, тривалими в часі ознака-
ми морального, матеріального, психологічного 
характеру, що негативно впливають на дітей, 
котрі мешкають у таких сім’ях.

Виявлення та облік неблагополучних сімей, 
а також подальша робота з ними є одним з го-

ловних завдань діяльності служби у справах 
дітей.

Основними формами профілактичної робо-
ти служби з неблагополучними сім’ями є про-
ведення обстежень умов життя неповнолітніх, 
профілактичні бесіди з батьками, надання їм 
консультацій, матеріальної та соціальної допо-
моги, а у разі умисного невиконання батьками 

своїх обов’язків – притягнення їх до відпові-
дальності та, як крайні міри, – відібрання дітей 
або позбавлення батьківських прав.

На даний час на обліку служби перебуває 11 
неблагополучних сімей, у яких виховуються 34 
дитини. Протягом 5-ти місяців ц. р. проведено 8 
обстежень умов проживання таких сімей.

Із метою запобігання безпритульності, про-
філактики скоєння правопорушень у період із 
10 червня по 1 жовтня поточного року служ-
бою в справах дітей спільно з працівниками РВ 

УМВСУ та РЦСССДМ проводиться комплексна 
державно-громадська операція «Літо-2015».

Дитині для гармонійного розвитку необхідно 
зростати в сімейному оточенні, в атмосфері 
щастя, любові та розуміння, тому діти мають 
право на особливе піклування і допомогу.

Степан АНДРУНИШИН, 
начальник відділу соціально-правового 
захисту дітей служби у справах дітей 

райдержадміністрації

Безоплатна правова допомога – на 
захисті індивідуальних прав громадян

Із 1-го липня ц. р. сто місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги відкриють двері для жителів місцевих громад у всіх регіонах України.

На замітку

Захистімо дітей від негараздів
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земельна ділянка

ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Вважати недійсними

Оголошення, повідомлення

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

Юстиція інформує

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

Тел. 097-700-05-12.

Інформує ОДПІ

куплю

послуги
акуратна бригада виконує зовнішню 

штукатурку (мита крихта, власна риштовка, 
доставка крихти), якість роботи гарантуємо.

Тел. 067-258-82-77.

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, для фізичних осіб у 2015 
році за звітний 2014 рік буде нараховуватись 
контролюючими органами за місцем їх подат-
кової адреси (місцем реєстрації) у такому по-
рядку: 

– в період із 1 січня по 31 березня 2014 року 
– зі сумарної житлової площі об’єкта житлової 
нерухомості; 

– з 1 квітня по 31 грудня 2014 року – із сумар-
ної загальної площі об’єктів житлової нерухо-
мості, у т. ч. його частки за ставками, встанов-
леними за рішенням сільської, селищної або 
міської ради у відсотках до розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м 
бази оподаткування в таких розмірах:

а) не більше 1 відсотка – для квартири/квар-
тир, загальна площа яких не перевищує 240 
кв. метрів, або житлового будинку/будинків, 
загальна площа яких не перевищує 500 кв. 
метрів;

б) 2,7 відсотка – для квартири/квартир, за-
гальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, 
або житлового будинку/будинків, загальна 
площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток – для різних видів об’єктів 
житлової нерухомості, що перебувають у 
власності одного платника податку, сумарна 
загальна площа яких не перевищує 740 кв. 
метрів;

г) 2,7 відсотка – для різних видів об’єктів 
житлової нерухомості, що перебувають у 
власності одного платника податку, сумарна 
загальна площа яких перевищує 740 кв. ме-
трів.

Пільги зі сплати податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки, а саме: 
база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток, що пере-
бувають у власності фізичної особи – платни-
ка податку, зменшується за період з 1 січня 
2014 року по 31 грудня 2014 року включно:

а) для квартири/квартир незалежно від їх 
кількості – на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків неза-
лежно від їх кількості – на 250 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової неру-
хомості, в тому числі їх часток (у разі одночас-
ного перебування у власності платника по-
датку квартири/квартир та житлового будинку/
будинків, у тому числі їх часток), – на 370 кв. 
метрів.

Таке зменшення надається один раз за ба-
зовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги зі сплати податку не надаються на 
об’єкти оподаткування, що використовують-
ся їх власниками з метою одержання доходів 
(здаються в оренду, лізинг, використовуються 
у підприємницькій діяльності).

Cектор комунікацій Чортківської ОДПІ

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

Тел.: 095-698-78-36, 2-44-40. 

3-кімнатна квартира на 1-му поверсі 5-по-
верхового будинку, по вул. Незалежності, 47 
(біля лісничого господарства), загальна площа 
– 50 кв. м. Можна використати під офіс. 

Тел.: 097-159-05-33, 068-424-82-82, 
096-790-51-84.

недорого велика 3-кімнатна квартира в 
Чорткові, в новобудові, яка знаходиться в ра-
йоні Кадуба біля АЗС «УкрНафта». Підведені 
всі необхідні комунікації (вода, газ, світло). 
Загальна площа квартири – 95 кв. м, житлова 
площа – 60 кв. м, площа кухні – 13,5 кв. м. Та-
кож є можливість збільшення площі квартири 
близько на 50 кв. м (детальніша інформація по 
телефону або при зустрічі). Є підвал площею 5 
кв. м. Тел.: 095-208-47-94. 

терміново 4-кімнатна квартира. Загаль-
на площа – 75 кв. м. Індивідуальне опалення, 
євроремонт, частково з меблями.

Тел. 095-926-58-53.

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

Тел. 096-443-30-66.

терміново новозбудований будинок у с. 
Ягільниця по вул. Промисловій, 26 з господар-
ськими будівлями, без виконанння внутрішніх 
робіт. На подвір`ї – криниця, старий (поль-
ський) газифікований будинок; 22 сотих горо-
ду; земельна ділянка приватизована.  Ціна до-
говірна. Тел. 067-524-25-85.

частина будинку по вул. Юрчинських, 17. Дві 
кімнати, в будинку є газ, вода, світло. Біля будин-
ку – земельна ділянка. Тел. 095-458-10-84.

незавершене будівництво – два котеджі в 
районі Синякового. 

Тел.: 067-354-58-90, 067-896-69-66. 

2-поверховий будинок по вул. Граничній-Біч-
ній, 42 (коробка і дах). Площа – 226 кв. м, земель-
на ділянка – 6 сотих. Підведений газ, світло, є 
колодязь. У наявності – інші будматеріали, бето-
номішалка. Можливий обмін на квартиру з  допла-
тою. Ціна – 40 тис. у. о. Тел. 097-546-72-00. 

Так, 18 березня ц. р. Верховна Рада Укра-
їни прийняла Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення окремих питань мобілізації 
та соціального захисту громадян України, 
які підлягають звільненню з військової служ-
би під час особливого періоду або у зв`язку 
з оголошенням мобілізації» за № 259-VІІІ 
(далі – Закон). Даним Законом внесені змі-
ни в Кодекс законів про працю України (далі 
– КЗпП), закони України «Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей», «Про відпустки», «Про мо-
білізаційну підготовку та мобілізацію», «Про 
військовій обов`язок і військову службу».

Наведемо тезисно деякі прийняті зміни:
– при скороченні чисельності чи штату 

працівників у зв’язку із змінами в організа-
ції виробництва і праці, при рівних умовах 
продуктивності праці і кваліфікації особам 
надається перевага в залишенні на роботі 
(ст. 42 КЗпП);

– гарантії, визначені у частинах 3 та 4 
статті 19 КЗпП, а саме: збереження місця 
роботи, посади і компенсація із бюджету се-
реднього заробітку на підприємстві, в уста-
нові, організації, в яких особи працювали, 
на час призову, незалежно від підпорядку-
вання та форми власності (виплата таких 
компенсацій із бюджету в межах середньо-
го заробітку проводиться за рахунок коштів 
Державного бюджету України в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України); 
збереження працівникам, які були призва-
ні під час мобілізації, на особливий період 
та які підлягають звільненню з військової 

служби у зв’язку з оголошенням демобілі-
зації, але продовжують військову службу в 
зв’язку з прийняттям на військову службу за 
контрактом місця роботи (посади), серед-
нього заробітку на підприємстві, в установі, 
організації незалежно від підпорядкування 
та форми власності, більше ніж на один рік –
поширюються на осіб, які під час проходжен-
ня військової служби отримали поранення 
(інші ушкодження здоров’я) та перебувають 
на лікуванні у медичних закладах, а також  
– потрапили у полон або визнані безвісно 
відсутніми, на строк до дня, наступного за 
днем їх взяття на військовий облік у район-
них (міських) військових комісаріатах після 
їх звільнення з військової служби у разі за-
кінчення ними лікування в медичних закла-
дах, незалежно від строку лікування, по-
вернення з полону, появи їх після визнання 
безвісно відсутніми або до дня оголошення 
судом їх померлими (ч. 5 ст. 119 КЗпП); що-
річна відпустка повної тривалості до настан-
ня шестимісячного терміну безперервної 
роботи у перший рік роботи на підприємстві 
надається за бажанням особи, якщо після 
звільнення із служби вона була прийнята на 
роботу протягом трьох місяців, не врахову-
ючи часу переїзду до місця проживання (п. 
5 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

Ірина ЖИГУНОВА, 
начальник Чортківського 

міськрайонного управління юстиції

ТОВ «Ваврик і Ко» набирає 
НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ

Тел.: 2-07-54, 095-041-71-04

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ЖІНКИ, 
ЧОЛОВІКИ, СІМЕЙНІ ПАРИ 
на збір печериць у м. Київ

Не агентство 
Вахтовий метод роботи

Тел. 099-325-13-49

свідоцтво про право власності на житловий 
будинок, видане виконкомом Росохацької сіль-
ської ради на підставі рішення від 15 березня 
2001 р. за № 40, зареєстроване в Чортківсько-
му міжрайонному бюро технічної інвертизації 
та видане 1 червня 2001 р. за № 25  на ім`я: 
ЯНЧ Ганна Іванівна. 

свідоцтво про право власності на житловий 
будинок, видане виконкомом Росохацької сіль-
ської ради на підставі рішення від 15 березня 
2001 р. за № 40, зареєстроване в Чорткіському 
міжрайонному бюро технічної інвертизації та 
видане 1 червня 2001 р. за № 25  на ім`я: ЯНЧ 
Михайло Степанович.

військовий квиток серії МК за № 5218183, 
виданий 1 березня 1993 р. Чортківським рай-
військкоматом на ім`я: ЛОСЬ Анатолій Воло-
димирович.

 
загублений державний акт на право власності 

на земельну ділянку серії ЯБ за № 812121, виданий 
Чортківською райдержадміністрацією 12 вересня 
2005  р. на ім`я: ЯКИМІВ Теодозія Семенівна.

Подяка
Ми з чоловіком вже пройшли достатньо до-

вгий життєвий шлях: мені скоро 75, а йому – 
77 років. На цьому шляху ми зустрічали бага-
то добрих людей зі щирою душею, готових у 
всьому допомогти, співчутливих, розуміючих 
твоє життя. В Чорткові, наприклад, це голо-
вний спеціаліст управління пенсійного фонду 
Люба Ільківна Самойлова, міський голова Ми-
хайло Володимирович Вербіцький, головний 
лікар районної лікарні Роман Володимирович 
Чортківський, керуючий справами райради 
Тетяна Василівна Яблонь, голова районної ор-
ганізації товариства «Червоний Хрест» Ірина 
Антонівна Соляник. Відношення до всіх, хто 
звертається до пані Ірини, можна прирівняти з 
відношенням матері до своїх дітей.

А нещодавно ми зустріли в своєму житті ці-
лий колектив доброзичливих, уважних, щирих 
людей: це – лікар-стоматолог Любов Яросла-
вівна Капуш, стоматологи-хірурги Ярослав 
Григорович Антонюк і Володимир Олексійович 
Доскочинський, медична сестра Леся Володи-
мирівна Богуш, старший зубний технік Юрій 
Володимирович Турчин, зубні техніки Оксана 
Миронівна Суходольська, Андрій Володими-
рович Стецишин та багато інших. Санітарочки 
завжди ввічливі та чемні до всіх, хто прихо-
дить в цю лікарню.

Взагалі це дуже дружній колектив профе-
сійних медичних працівників. І це все завдяки 
хорошому організаторові, який вміло згурту-
вав такий колектив, добрій Людині зі золотим 
серцем, головному лікарю Івану Йосиповичу 
Веретику – справжньому великому майстрові 
стоматологічної справи. Ми дуже-дуже вдячні 
всім цим добрим людям, від усього серця ві-
таємо увесь цей колектив із Днем медичного 
працівника, щиро бажаємо всім здоров`я, успі-
хів у всіх ваших ділах, мирного неба, гарного 
настрою та великої шани від людей, які звер-
таються до вас за допомогою і кваліфіковано 
її одержують.

Подружжя Валентини та Петра 
ТУКАЙЛІВ, 

м. Первомайськ, Луганська область 

Податок на нерухомість: 
ставки та пільги для фізичних осіб

Соціальний захист громадян України, які 
підлягають звільненню з військової служби

Враховуючи події на сході нашої держави, законодавчий орган країни 
продовжує приймати закони, направлені 

на соціальний захист громадян України, 
які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду 

або у зв̀ язку з оголошенням мобілізації (далі – особи).

Чортківська районна державна адміністрація оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад: начальника відділу кадрової роботи 

апарату райдержадміністрації; адміністратора Центру надання 
адміністративних послуг райдержадміністрації; головного 

спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 
райдержадміністрації.

Умови конкурсу на заміщення вакантних посад:
1) начальника відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації: гро-

мадянство України, володіння державною мовою, освіта вища відповідного про-
фесійного спрямування, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних 
посадах не менше 3-х років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних 
посадах не менше 5-ти років, володіння навиками роботи на комп’ютері;

2) адміністратора Центру надання адміністративних послуг райдержадмі-
ністрації: громадянство України, володіння державною мовою, освіта вища від-
повідного професійного спрямування, стаж роботи на державній службі або стаж 
роботи в органах місцевого самоврядування не менше 2-х років, або стаж роботи 
в інших сферах управління не менше 3-х років, досконале володіння комп’ютером;

3) головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення 
апарату райдержадміністрації: громадянство України, володіння державною 
мовою, освіта вища, відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фа-
хом у державній службі не менше 2-х років або стаж роботи за фахом в інших 
сферах не менше 3-х років.       

 Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних 
днів із дня опублікування оголошення за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 
23, каб. №5.
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Вітання, спорт12

+14 ... +20

ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ 
НА ТИЖДЕНЬ

СУБОТА
27 червня

+13 ... +22

НЕДІЛЯ
28 червня

+14 ... +20

ПОНЕДІЛОК
29 червня

+14 ... +23

ВІВТОРОК
30 червня

+16 ... +23

СЕРЕДА
1 липня

+16 ... +23

ЧЕТВЕР
2 липня

+16 ... +22

П`ЯТНИЦЯ
3 липня

Футбол

Найдорожчу, наймилішу, найдобрішу, 
найкрасивішу  матусю, 

Галину Тадеївну КУЛЬГАВЕЦЬ, 
вітаємо із 50-річчям.

Спинити час ніхто 
                 не в змозі, 
І ліс шумить, 
          і квітне сад...
На Твоєму 
    сонячному порозі 
З’явилось мудрих 
          нелегких 50.
Нехай для Тебе 
     не згасає сонце, 
Нехай не віють в душу холоди,
Хай хліб на столі і Бог на небі 
Тебе завжди рятують від біди.
Хай радістю повниться дім, 
Щастям, спокоєм, миром, любов’ю, 
І  щоб жила Ти до ста літ у ньому, 
А Господь щоб завжди був із Тобою.

З повагою і любов’ю – син 
Андрій, донька Наталія, Твої 

любі внуки Улянка і Валентинка.

Щиросердечно вітаємо із 40-річчям 
коханого чоловіка, люблячого батька, зятя

Петра Михайловича КУЧЕРА
зі с. Великі Чорнокінці.

У цю прекрасну 
             світлу дату
Бажаєм жити 
                 многа літ, 
Любові, радості 
                      багато, 
Фортуни зоряної цвіт.
А ще здоров`я 
                 і свободи 
Хай дні прийдешні 
          принесуть,

А всі невдачі та незгоди 
Хай стороною обійдуть.
Хай дружина Тебе поважає,
Тепло і затишок у дім несе,
Троянди хай для Тебе збирає,
Дарує Тобі найкраще усе.
І хай ростуть Вам чемні діти, 
В усьому буде «марафет».
Ми із цілого світу квіти 
Для Тебе складаємо в букет!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує щасливі та многі літа!

З повагою і любов̀ ю – 
дружина Надя, діти Іринка, 

Бодя, Дениско; теща Марійка.

25 червня відзначила свій ювілей 
дорога матуся, бабуся, сваха

Світлана Степанівна ДМИТРУК
зі с. Ягільниця.

Зупинити час ніхто не в змозі, 
І ліс шумить, і квітне сад... 
А ювілей вже на порозі, 
Вам, наша люба – 60. 
Як приємно зійтися в рідній хаті, 
Де панує лиш ласка сама, 
І обійняти порадницю-матір,
У якої спочинку нема.
Сивина – не мамині літа,
Це її дітей невдачі, болі,
 І тривоги, і щоденний страх,
Чи щасливі ми, чи всі здорові.
Зморшки – це не мамині літа,
Матері не можна постаріти,
Поки радість світиться в очах,
Доти діти долею зігріті.
Хай цвіте на стежці мамин слід 
І здоров’я Бог все посилає.
Хай щодня і ще багато літ 
Мама біля хати всіх стрічає.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з Небес благословляє

На щедрі щастям многії літа!

З любов̀ ю та повагою – 
донька і син з сім`ями, свати.

21 червня 45-річний ювілей 
відсвяткувала хресна мати

Тетяна Романівна БОДЬО
зі с. Бичківці.

На килимі життя, 
немов пахуча м`ята,
Розквітла Ваша 
   ювілейна дата.
І сумніватись 
         тут не слід.
Нехай сьогодні 
 мої привітання
У серці Вашому 
залишать добрий слід.
Отож, прийміть 
                  найкращі побажання
Здоров`я, щастя на багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, 
                      що до вподоби, квіти
Дарую Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди 
                              у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаю Вам здоров`я, 
                         щастя й сили,
Радості земної і тепла.

З повагою та любов̀ ю – 
похресниця Юлія 

зі с. Звиняч.

Щирі вітання та добрі побажання 
з нагоди ювілею линуть сьогодні 

до незрівнянної, щирої, доброї 
та просто красивої жінки –

Тетяни БАБІЙ
зі с. Шульганівка.

За роком рік життя 
    невпинно лине,
Дарує весен 
 веселковий час. 
У цю прекрасну 
  ювілейну днину 
Вітання щирі 
 Ти прийми від нас.
Хай доля Тобі шле 
      добро і щастя,
Міцне здоров’я, 
                  море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Хaй в житті Твоїм щастя квітує 
Веснянково-іскристим розмаєм,
Хай пісня з уст Твоїх часто лунає.
Бог ласкавий хай радість дарує 
І здоров’я міцне посилає
На многії та благії літа.

З повагою – вокальний 
жіночий ансамбль 

«Перевесло».

Щиро вітаємо з ювілеєм сільського 
голову с. Товстеньке

Бориса Петровича КАЧМАРСЬКОГО.
У цю прекрасну 
    ювілейну днину
Вітання щирі Ви 
  прийміть від нас.
Хай доля Вам шле 
       добро і щастя,
Міцне здоров`я, 
  море благ земних.
Хай множиться 
      удача в хаті,
Сідає радість 
                за столом.
Хай буде сила і завзяття,
Хай серце повниться добром.
Божого благословення Вам.

З повагою – колектив працівників 
Товстеньківської сільської ради, 

фельдшерсько-акушерського 
пункту та дошкільного 

навчального закладу.

29 червня розкішним буйноцвіттям 
загостить гаптований долею ювілей до хати 

п. Лесі ГОЛОВЕНЬ –
вчительки від Бога, хористки церквоного 

хору, мудрої, доброї, щирої людини.
55 – це зовсім небагато,
Дуже щедра 
          й радісна пора.
Ми Вам бажаєм 
                 у це свято
Довгих літ, здоров`я, 
             щастя і добра.
Хай поруч з Вами 
    Ангел Ваш летить
І береже Вас від 
     біди повсюди.

Нехай Вам радість несе кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.
Скільки в житті вже зроблено,
Скільки доріг переходжено,
Хай все буде вп`ятеро продовжено,
Хай утричі буде помножено.
Нехай життя буде щедрим, як літо,
Доброї Вам долі на многії літа.

Цю добротну в̀ язанку сердечних, 
щирих привітань і побажань дарують 

Вам Ваші друзі-хористи УГКЦ 
Новомучеників українського 

народу м. Чортків.

24 червня свій 25-річний ювілей 
відсвяткувала дорога донька, внучка 
Наталія Іванівна МАХНЕВИЧ (ЗАБІЯКА) 

із Чорткова.
Сьогодні рівно 25 в житті Твоїм минає,
А скільки їх ще на шляху – 
Про те ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста, 
Хай шлях цей буде світлим,
А все життя, мов той кришталь, – 
Прекрасним, ніжним, чистим.
Хай Бог Милосердний з Високого Неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,

Дарує щасливі многії літа.
З любов̀ ю і повагою – 

мама, тато, бабуся та сім`я 
Хлопецьких із Колиндян.

25 червня відсвяткувала своє 55-річчя 
кохана дружина, 

найкраща в світі мама і бабуся 
Леся Гаврилівна САДІВНИК

із м. Чортків.
Нехай вітання це, 
   що йде від серця,
Тобі радість в день 
          цей принесе. 
Вклоняємось 
  Тобі низько ми до ніг 
І Бога благаєм, 
   щоб Тебе нам беріг. 
Від нас Тобі подяка 
           й шана висока 
За працю нелегку й стривожені роки, 
За ніжнеє серце, за щиру турботу, 
За вічне бажання добра нам усім, 
За мудру пораду, невтомну роботу
Тобі, рідна наша, доземний уклін. 
За працю натхненну і серце золоте,
За вболівання щирі, за науку,
За відданість родині і за те, 
Що в горі першою нам подаєш Ти руку.
Нехай спадає благодать небесна 
На Тебе завжди, усюди й повсякчас,
Хай Богородиці заступництво чудесне
На всіх шляхах Тебе оберіга.
Хай на родину ласки всі зсилає 
Пречиста Діва й Трійця Пресвята,
І любов наша Твоє серце зігріває 
Многії та благії літа!

З повагою і любов̀ ю – чоловік 
Богдан, донька Наталя з чоловіком 

Богданом, син Володя з 
дружиною Олею, внуки 
Сергій, Степанко, Ліля.

Чемпіонат області. 9-й тур
 «Чортків» – КАМ Бурдяківці – 1:4
На жаль, вказати на місце амбітному і водночас до-

бре вкомплектованому новачку змагань з сусіднього 
району чортківчанам не вдалося (кілька провалів в 
обороні плюс беззуба гра в атаці і звідси результат). 
Друга поразка в сезоні і наразі доведеться спрямувати 
всі зусилля на те, щоб бодай втриматися на третьо-
му місці турнірної таблиці, адже уже через тур на нас 
очікує вкрай важка домашня зустріч з лідером змагань 
– теребовлянською «Нивою», яка у цьому сезоні не 
знає гіркоти поразок, навіть в графі нічиїх навпроти неї 
значиться «нуль». А може ця поразка якраз і стане хо-
лодним душем для наших хлопців і саме вони зможуть 
вперше засмутити минулорічного чемпіона? Саме 
нам, чортківським уболівальникам, цього би хотілося.

Інші матчі туру закінчилися з такими рахунками: 
«Буревісник» Кременець – «Дністер» Заліщики – 2:4; 
ДСО Тернопіль – «Нива» Теребовля – 0:2; «Бережа-
ни» – ДЮСШ Тернопіль – 3:1; «Збруч» Підволочиськ 
– «Агрон-Поділля» В.Гаї – 2:0; «Борщів» – «Зборів» – 
перенесено.

Кубок області. ½ фіналу. 1-й 
матч 

«Чортків» – «Бережани» – 1:3
Не можна сказати, що поле ста-

діону «Кристал», де вперше у сезоні 
проводили останні два матчі чортків-
чани, виявилося явно не фартовим. 
До того ж на спортивній споруді перед 
вихідними під покровом ночі поглуми-
лися вандали, вирвавши «з корінням» 
кілька сидінь і побивши шибки. Однак, 
чесно кажучи, результат по грі. Уже за 
розгромного рахунку - 0:3 наші хлоп-
ці спромоглися на гол престижу. Тож 
матч-відповідь, судячи з усього, для 
них буде суто формальністю.

В іншому півфінальному матчі між теребовлян-
ською «Нивою» і бурдяківським КАМом зафіксована 
бойова нічия – 1:1. Повторні зустрічі – 1 липня.

Чемпіонат району
Перша група
7-й тур. «Калічівка» Чортків – Нагірянка – 3:3; 

Ягільниця – Бичківці – 4:1; Шманьківчики – Шманьків-
ці – 3:0; Гадинківці – Базар – 2:2; Гор. Вигнанка – Біла 
– 4:0; Звиняч – Улашківці – ?:?; Косів – Поділля – 8:1.

8-й тур. «Калічівка» – Ягільниця – 1:1; Базар – Гор. 
Вигнанка – 1:3; Бичківці – Шманьківчики – 0:2; Шмань-
ківці – Гадинківці – 2:4; Улашківці – Косів – 2:4; Нагірян-
ка – Поділля – 5:0; Біла – Звиняч – 3:2.

Друга група
7-й тур
Зона «А». Джурин – «Фортуна» Свидова – 2:0; Ри-

додуби – Палашівка – 4:2; Скородинці – Білобожниця 
– 3:0; «Максимум» Чортків – Ромашівка – 1:0.

Зона «Б». Давидківці – В.Чорнокінці – 3:0; Пробіжна 
– М.Чорнокінці – 5:0; Заводське – Угринь – 2:1; Тов-
стеньке 2 – Залісся – 7:0; Товстеньке 1 – вихідний.

Дві домашніх поразки


