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Виходить з 1939 року

У дусі сьогодення

концерт-презентація 
першого авторського 

альбому 
“МАМИНА КАЛИНА”
Ціна квитка 30 грн.

Довідки за тел. 2-19-20. 

Чекаємо 
усіх, хто любить 

українську пісню!

У Чорткові 
Ольга МОнастирська!

19 червня о 18-й год.
 у РБК ім. К.Рубчакової

Є така служба

Ці прості й водночас так «заряджені» на позитив слова мого улюбленого поета-шестидесятника Василя Симоненка 
– немов про них, залісянських сестричок милосердя. Звісно, не в такий спосіб іменуються їх посади. Однак ось таке 

означення чи не найбільш вірогідно лучиться з їх призначенням.

«Благословенна щедрість! Все від неї –
від щедрості думок, сердець і рук...»

Колектив ПАП «Січ» с. Базар сердечно вітає 
з квітучим 60-літнім ювілеєм чудову, щиру, порядну 

людину, привітну миловидну жінку – багатолітнього 
головного бухгалтера підприємства 

Ганну Василівну БІЛЕЦЬКУ. 
Роки пливуть, 
                немов ріка бурхливо,
І кожна хвиля – це прожитий день,
А очерет шепоче так мрійливо
Про шлях людський 
                       в мереживі пісень.
Щодня стрічайте сонце на світанку,
Немов молитву твердіть: 
                                    «Я живу!»,
Даруйте людям усмішку ласкаву,
Краплину серця і любов земну.
Нехай здоров`я й сила прибувають,
Нехай до серця старість не спішить,
Щасливі Ви – бо люди поважають,
Багаті – бо любов в душі дзвенить.
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівки, летять,
Хай обминають прикрощі, тривоги,
Хай завжди з Вами буде благодать.
Хай радісно в серці весна процвітає, 
Хай Мати Пречиста на крилах тримає,
Господь хай дарує надію й тепло
На многая літа, на радість й добро.

В Україні у зв’язку із 
останніми подіями на Сході 
країни у звичний лексикон 
ввівся термін «біженці», 

який до цього часу до нас, 
українців, не застосовувався, 

надто в таких масштабах. 
Перша хвиля людей, котрі 

покинули свої домівки, 
шукаючи прихистку на заході, 

в центрі країни, тобто 
біженці, – це були жителі 

Криму. З розташованого за 
тисячу кілометрів від нас 

півострова на Чортківщину 
дісталося декілька сімей, 

про одну з них ми вже 
розповідали на сторінках 

районки. Друга хвиля біженців 
зі Сходу теж зачепила наше 
тихе провінційне містечко – 

минулого четверга перебути 
буремні дні в спокійному 

Чорткові прибула родина
 із м. Єнакієво. 

Люди з Єнакієво знайшли прихисток у Чорткові

У неділю – День медичного працівника
Шановні друзі! 

За доброю традицією третьої неділі червня відзнача-
ється ваше професійне свято – одне з небагатьох свят, 
яке не втратило свого значення через політичні або 
економічні мотиви. Його відзначають не тільки лікарі 
й медсестри, а й усі, без чиєї допомоги не обходиться 
медична галузь. Ваша місія важка й благородна. Вона 
вимагає повної віддачі сил, високого професіоналізму, 
постійної творчої ініціативи. Своєю турботою, добро-
тою, чуйністю ви вселяєте в людей віру та надію на 
одужання, впевненість у завтрашньому дні.

Бажаємо вам міцного здоров’я, плідної, наполегливої 
праці, натхнення та вагомих здобутків на ниві вітчизня-
ної охорони здоров’я. Родинного тепла, достатку, лю-
бові та сімейного благополуччя.

Заступник голови 
районної ради                    
Л.ХРУСтаВКа

Голова 
райдержадміністрації
В.шЕПЕта

Читайте на 5-й стор.

Читайте на 3-й стор.

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд 
у сполученні Київ – тернопіль – Чортків – Заліщики

Для забезпечення перевезення пасажирів у сполучен-
ні  Київ – Тернопіль – Чортків – Заліщики замість поїзда 
№117/118 Київ – Чернівці, якому з 7 червня змінено маршрут 
курсування через територію Молдови, Укрзалізниця призна-
чила додатковий поїзд № 457/458 Київ – Івано-Франківськ. 
У складі поїзда 12 вагонів: 8 купейних і 4 плацкартних.

Поїзд № 457/458 курсуватиме з Києва до Івано-
Франківська у період з 13 червня по 5 липня через день 
по непарних числах. Він відправлятиметься у рейс із Киє-
ва о 15 год. 39 хв. та прибуватиме до Івано-Франківська о 
08 год. 54 хв. (у Чортків – о 3-й год. 14 хв.). У зворотньому 
напрямку поїзд курсуватиме з 14 червня по 6 липня через 
день по парних числах. Час відправлення поїзда з Івано-
Франківська – 11 год. 42 хв. (з Чорткова – о 17-й год. 47 хв.), 
прибуття на станцію Київ-Пасажирський – 04 год. 36 хв.

Також Укрзалізниця розглядає можливість зміни маршру-
тів інших поїздів, які будуть забезпечувати залізничне спо-
лучення на ділянці Київ – Тернопіль – Чортків – Заліщики. 

Сайт «Укрзалізниці»

У номер!
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На часі2

13 червня. Тривалість дня – 16.24. Схід – 04.46. Захід – 21.10. Іменини святкує Єрмій

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне сві-
доцтво ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2800 
примірників. Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@
ukr.net. Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua, а також: pressua.com. Тел. кореспондентів – 2-15-
42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 
(03552) 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. Тел. 
(0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Анна БЛАЖЕНКО

Депутат в окрузі Вимога часу

Оголошення

Єдиною та мегаважливою метою цього зібрання було питан-
ня попередження корупції та хабарництва у колах медиків, а 
власне – лікарів-акушерів пологового будинку. 

Відвідини розпочалися із огляду технічної бази даного медич-
ного закладу. Направду, споруда, як зовні, так і внутрішньо, ска-
жімо, волає про капітальний ремонт, який потребує вкладення 
чималих коштів. Хоча в часі вже зроблене перепокриття даху 
будівлі, завершується заміна всіх вікон, проведено косметичні 
та капітальні ремонти окремих палат, а ще очікує поновлення й 
фасад пологового, проте, як кажуть, фінанси співають романси. 
У невтішному становищі перебуває пральна кімната й власне 
– пральні машини, які в обслуговуванні ще десь зі 40-х років. 
А також вкрай необхідне поновлення медичного устаткування 
різного роду, бо воно, як мовив завідувач пологового будинку 
Михайло Худзик, не дивлячись на невпинний розвиток новітніх 
технологій, як фантоми пострадянського періоду. 

Р.Чортківський у вступному слові зустрічі виокремив нагальні 
потреби медичної галузі загалом і специфіку роботи лікарів-
акушерів зокрема. Цю ж лінію – втілення вирішення проблем 
у реальність – продовжив і М.Худзик. На жаль, як попередній, 
так і наступний мовець лише поверхнево торкнувся питання 
хабарництва в медицині, запевняючи, що зловживань (за пе-
ревіркою представників правоохоронних органів) посадовими 
обов’язками лікарями в районі не виявлено. 

І все ж у своєму зверненні до присутніх голова РДА В.Шепета 
акцентував увагу на тому, що влада готова допомогти фінансо-
во медичній галузі району (мовляв, вже й було заплановано ви-
ділити півмільйона гривень), та, прикро, існує перекірлива дум-
ка населення: тими коштами, які медики неправомірно беруть 
за надані ними послуги з породіль чи їх родичів, вони могли би 

поділитися для здійснення належних ремонтних робіт. А відтак 
зауважив: «Сьогодні ми не говоримо про минуле, про наявні 
факти хабарництва, а саме акцентуємо на нових принципах ро-
боти… Власне для цього відбувається сьогоднішня зустріч. І за-
бувайте оту ганебну запитальну фразу: а ваші родичі вже при-
їхали?! Впевнений, вона багатьом знайома, бо неодноразово 
лунає саме з уст лікарів, які, не надаючи необхідної допомоги, 
чекають на «подячну винагороду». Працюючи в громадській при-
ймальні, мені часто доводилося чути багато скарг такого роду, 
і, відомо, деякі випадки саме невчасної медичної допомоги при-
звели до інвалідності дітей. Тому перш за все – зміна ставлення 
до пацієнтів, завжди й безумовно пам’ятайте клятву Гіппократа. 
Ваша репутація – вкрай негативна, і це не вигадано». 

Б.Іжук зупинився саме, так би мовити, на буквах чинного за-
конодавства про корупцію та хабарництво. Зауваживши, що 
будь-яке порушення закону призводить до відповідальності, 
навів приклади виявлених фактів хабарництва. 

У свою чергу Д.Боднарашек запропонував введення в дію 
перших профілактичних заходів, а саме: розмістити в примі-
щенні ряд інформаційних стендів із виписками зі законів Укра-
їни, де чітко вказано на безкоштовність надання медичних 
послуг; встановити «телефони довіри» (тел. 2-36-64 – Авт.); 
оприлюднити контакти Інтернет-сайтів для повідомлення фак-
тів вчинення неправомірних дій. 

Отож, у ході всієї зустрічі викарбувалося твердження, яке 
власне й домінувало в розмові, – щоби життя змінити на краще, 
слід міняти самих себе; ось тоді охорона здоров`я стане пріори-
тетною в районі. 

тетяна ЛЯКУш

* * *
шановні краяни!

Змінюється графік прийому громадян помічником-
консультантом народного депутата України І.Стойка Олек-
сієм Ференцом. Дні прийому: щовівторка і щочетвер-
га з 11-ї до 13-ї год.

Звиняцька сільська територіальна виборча 
комісія повідомляє про призначення проміжних 
виборів депутатів Звиняцької сільської ради 

по Звиняцькому одномандатному
 виборчому округу № 8 та № 11.

Дата проведення – 10 серпня ц. р.
територіальна виборча комісія знаходиться 

у приміщенні Звиняцького СБК за адресою: с. Звиняч.

В управлінні соціального захисту населення 
районної державної адміністрації відкрито телефонну 

«гарячу» лінію за номером 2-39-07 з понеділка по 
четвер з 8-ї до 17-ї год. 15 хв. для інформування 

населення про порядок надання компенсації 
додаткових витрат на оплату комунальних послуг.

За ініціативи Василя Деревляного група народних депутатів звернулася до відповідних 
державних інстанцій з вимогою відновлення руху пасажирського поїзда Чернівці-київ

спочатку було слово…
або Перші кроки боротьби з хабарництвом

Минулої п’ятниці, 6 червня, відбулася зустріч новопризначеного голови Чортківської райдержадміністрації 
Віктора шепети з медичним персоналом районного полового будинку, в якій взяли участь прокурор району 

Богдан Іжук, начальники відділів взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-
секретної роботи апарату РДа Дмитро Боднарашек і охорони здоров’я Ігор швидюк, 

а також головний лікар Чортківської ЦКРЛ Роман Чортківський. 

Депутатська ініціатива

Позавчора, 11 червня, при голові райдержадміністра-
ції В.Шепеті відбулася нарада за участю міського голови 
М.Вербіцького, заступників, керівників структурних підрозді-
лів райдержадміністрації, районних управлінь та установ. Пе-
редусім на ній йшлося про причини збільшення податкового 
боргу до зведеного бюджету Чортківського району. Про вжит-
тя заходів щодо ліквідації податкового боргу Чортківською 
об’єднаною державною податковою інспекцією Головного 
управління Міндоходів у Тернопільській області  доповідала 
її керівник Т.Беліченко. Підсумовуючи сказане, керівник райо-
ну В.Шепета зазначив, що наш район є лідером з податкового 
боргу і наголосив на тому, що слід вжити всіх законних за-
ходів щодо стягнення боргів з тих платників, які не визнані 
безнадійними.

Про стан розрахунків за спожиті енергоносії у нашому ра-
йоні інформували начальник району електромереж І.Винник 
і головний інженер Чортківського управління з експлуатації 
газового господарства І.Чепига. Найбільшим неплатником, 
зазначив перший із них, є Чортківський водоканал, де за-
боргованість складає 53 тис. грн. Керівництво організації вже 
отримало попередження про можливе відключення від елек-
тропостачання.

Які причини привели до скорочення обсягу промислового 
виробництва на таких доволі потужних підприємствах райо-
ну, як ЗАТ «Агропродукт», ДП «Чортківський комбінат хлібо-
продуктів», ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод», та 
окреслила можливі шляхи розв’язання цієї проблеми в. о. 
начальника управління економічного розвитку і торгівлі РДА 
О.Стахів.

Про стан підготовки соціальної інфраструктури району до 
роботи в осінньо-зимовий період інформували учасників на-
ради начальник відділу культури, туризму, національностей 
та релігій РДА Г.Чайківська, начальник відділу освіти І.Гулька; 
головний лікар комунального районного центру первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги Я.Ратушняк; голо-
вний лікар райлікарні Р.Чортківський; начальник Чортківсько-
го теплорайону І.Пашковський; директор територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних по-
слуг) Р.Данильчак, наголосивши на ряді проблемних питань. 
Зокрема останній зазначив, що минулого опалювального 
сезону у зв’язку з переведенням геріатричного відділення у 

Пробіжні на альтернативне опалення неможливо було забез-
печити дотримання оптимального температурного режиму.

За підсумками наради головою РДА було дано ряд дору-
чень до виконання.

* * *

Того ж дня під головуванням першого заступника голови 
райдержадміністрації Р.Філяка відбулася нарада щодо надан-
ня допомоги для покращення матеріально-технічного забез-
печення військових, що беруть участь в АТО, забезпечення 
їх бронежилетами, в якій взяли участь районний військовий 
комісар Л.Підручний, голова асоціації сільських голів райо-
ну В.Шматько, представники Народної самооборони району, 
штабу національного спротиву,  ГО «Громадський Майдан», 
Бучацької єпархії УГКЦ, міської ради та ін.

Не секрет, що після багаторічного розвалу української ар-
мії, та й, чого гріха таїти, і нині ще далеко не все надходить за 
призначенням, наші військовослужбовці несуть службу в «га-
рячих точках» України не в повному обмундируванні, як того 
вимагає ситуація. Особливо відчувається нестача у вкрай 
необхідних бронежилетах. Кожна із перелічених вище органі-
зацій, представники яких взяли участь в нараді, намагається 
чимось допомогти самостійно. Однак дана нарада була по-
кликана саме для того, щоб скоординувати дії усіх задля до-
сягнення спільної мети. Отож, за сприяння Бучацької єпархії 
уже закуплено необхідну кількість бронежилетів типу «Кор-
сар» і каски для військовослужбовців з Чортківщини, які бе-
руть участь в антитерористичний операції на сході нашої дер-
жави. Два комплекти для своїх сільчан зголосився придбати 
на кошти громади Білівський війт В.Шматько. Представники 
штабу національного спротиву погодилися виділити кошти на 
придбання комплектів військової амуніції «Розгрузка» для на-
ших чортківчан. Забезпечення засобами особистої гігієни та 
першої необхідності візьме на себе «Громадський Майдан». 
Усе вищеперелічене буде передано нашим військовослуж-
бовцям найближчими днями. А нам залишається лише поба-
жати, аби вони виконали свій військовий обов’язок з честю і 
повернулися з гарячих точок цілими та неушкодженими.

Любомир ГаБРУСЬКИЙ

У райдержадміністрації

Відстоюючи інтереси жителів як Чортківського району, так 
і всієї Тернопільської та Чернівецької областей, народний 
депутат України, голова Тернопільської обласної організації 
ВО “Батьківщина” Василь Деревляний став автором та ініці-
атором колективного депутатського звернення щодо віднов-
лення залізничного маршруту сполученням Чернівці-Київ-
Чернівці.

З проханням відновлення руху поїзда Чернівці-Київ до 
Чортківської районної адміністрації звернулися місцеві жите-

лі. Реагуючи на численні скарги людей, голова Чортківської 
районної адміністрації, представник партії ВО “Батьківщина” 
Віктор Шепета для вирішення даної проблеми звернувся до 
народного депутата України Василя Деревляного.

Колективні депутатські звернення до Міністра інфраструк-
тури та Генерального директора Державної адміністрації за-
лізничного транспорту України направлено за підписом вось-
ми народних депутатів від фракції “Батьківщина”.

(За інф. веб-сайту тОО ВО «Батьківщина»)

Іван стОйкО:  
«Міністр підтвердив, 

що два потяги  через Чортків 
курсуватимуть до києва»

Останнім часом переважна більшість звернень грома-
дян, як в районні, так і в обласну приймальні народного 
депутата України Івана Стойка, стосувалися  занепокоєн-
ня  жителів Чортківського та Заліщицького районів  зміною  
маршруту поїзда №117/118 Київ-Чернівці, який десятки ро-
ків курсував звичним маршрутом через Чортків і Заліщики. 
Ним було зручно жителям Тернопільської області добира-
тися до місця навчання та роботи. Не секрет, що багато 
мешканців Чортківського і Заліщицького районів є студен-
тами вищих навчальних закладів Києва та працівниками 
різних організацій і установ нашої столиці. 

Тому не дивно, що Іван Михайлович отримав сотні скарг, 
з якими звернулись до нього виборці округу. Серед звер-
нень також заяви голови Чортківської районної держадмін-
страції Віктора Шепети, заступника голови Чортківської ра-
йонної ради Любомира Хруставки, Чортківського міського 
голови Михайла Вербіцького, Білівського сільського голови 
Володимира Шматька. Народний депутат негайно відреа-
гував на ці події. 

6 червня у парламенті під час “Години запитань до Уря-
ду” Іван Михайлович  звернувся  з депутатським звернен-
ням до Міністра інфраструктури України М.Ю.Бурбака та  
провів особисту розмову з ним з даного приводу.

У вівторок, 10 червня, Іван Стойко спілкувався з Гене-
ральним директором «Укрзалізниці» Б.О.Остапюком, який 
запевнив народного депутата, що найближчим часом буде 
відновлено рух потягів. Цього ж дня Іван Михайлович до-
мовився з Гендиректором «Укрзалізниці» про те, що він 
прийме представника Чортківщини – заступника Чортків-
ського міського голови П.В.Волошина. 

Результатом депутатських звернень та особистих 
розмов стало відновлення найближчим часом потягів  
Івано-Франківськ – Київ (через Коломию) та додаткового 
швидкісного потяга  «Інтерсіті»   Коломия-Тернопіль, які 
курсуватимуть через дані райцентри.

Іван Михайлович дякує всім небайдужим жителям райо-
нів за своєчасне реагування стосовно проблем курсування 
потягів через станції Чортків-Заліщики і завжди готовий 
допомогти  людям.

  Прес-служба народного депутата Івана Стойка                
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ЗверненняЗ перших уст

Молоде подружжя Євгенії та Сергія разом із маленьким 
сином Марком приїхали до нас на запрошення керівника 
Волонтерської ліги у Тернопільській області Наталії Кру-
левської. Обласний центр сім`я не обрала свідомо, їм, як ка-
жуть, затишніше й комфортніше проживати у невеличкому 
населеному пункті. Тому й впав вибір саме на старовинний 
Чортків. Про місто Сергій дізнався з Інтернет-мережі, воно 
привабило молодят своєю архітектурою та зеленню. (Для 
нас, чортківчан, це звучить трішечки дивно, адже ми довгий 
час (безрезультатно поки що) боремося із вирубуванням 
зелених насаджень, знищенням скверів та занедбанням 
центрального парку, хаотичними забудовами у місті, що 
пагубно впливає на його зовнішній вигляд та вносить дис-
комфорт у життя городян.) Для жителів Донбасу, чиє око 
сприйнятливе до споглядання териконів, сучасних штучно 
створених пустель внаслідок нерозумної діяльності люди-
ни, Тернопільщина, Чортківщина зокрема, – то «край, де 
можна дихати на повні груди», як стверджують в один голос 
Женя й Сергій.

На який період приїхали до нас у гості молодята з малим 
синочком – і самі не знають. «Поки не заспокоїться усе», – 
кажуть.  Але поки що повертатися не хочуть, бо хоч там і 
залишилися батьки, та багатьох друзів й знайомих через 
свої проукраїнські погляди вони втратили, інші, хто міг, 
роз`їхалися в різні куточки країни. Страшно, як говорять, на 
вулиці з дитиною гуляти, бо на збройні розборки тепер мож-
на натрапити у будь-якому місці; не знаєш, чого від сусідів 
чекати: неповнолітнього застрелили тільки через те, що ба-
буся на лавці під під`їздом вказала «деенерівцям», що його 
батьки – націоналісти. Страшно навіть фотографуватися 
для ЗМІ, бо і за це можна понести покарання в Єнакієвому. 

Більшість на батьківщині героїв публікації налаштована 
проти України, а Сергій ніяк не може зрозуміти, як можна за 
гроші свою совість продавати? «Не знаєте історії – читайте 
її в Інтернеті, інформації достатньо на відомих сайтах, як-
от «Вікіпедія», – обурюється молодий чоловік. Взявши усе 
необхідне на перший період, переїхали у Чортків, знайом-
ляться з містом, людьми, які тут інші по характеру, незло-
бливі. «Якої допомоги потребуєте?» – запитуємо з наміром 
допомогти освоїтися на чужині. «Тільки однієї, – звучить 
у відповідь. – Допоможіть винайняти квартиру зі зручнос-
тями, щоб ми господині, в котрої зараз проживаємо, не 
надокучали. Дуже важко у вас орендувати житло». 

Як пояснює волонтерка Наталя, молоді люди самі будуть 
оплачувати помешкання, від будь-якої іншої допомоги теж 
відмовляються, кажуть, що в змозі поки що забезпечити 
себе, от лиш би квартиру знайти. То що, добрі люди, до-
поможемо? З пропозиціями звертайтеся в редакцію або за 
номером тел. пані Наталії 096-524-10-92. 

До речі, при нагоді хочемо повідомити про ще одні на-
гальні потреби, яких потребує українська армія. Про них 
нам розповіла Наталія Крулевська, бо проблемами армії 
їхня волонтерська організація теж наразі опікується. Як 
казав наш відомий політик, ми з вами, западенці, зараз в 
глибокому тилу, а отже, маємо посилено допомагати тим, 
хто на передовій. Волонтери б`ють на сполох: десятеро на-
ших земляків-мешканців Тернопільщини їдуть на Схід за-
хищати інтереси єдиної України. Життєво необхідними для 
них є: 10 бронежилетів класу VI, 10 «розгрузок», 10 форм 
«американок». Відгукніться, меценати і добродії! 

Оксана СВИСтУн
Фото Олександра шУтКОВа

Люди з Єнакієво знайшли 
прихисток у Чорткові

Звернення
шановні краяни!

Щойно пройшовши випробування Революцією Гідності, наша 
держава опинилася у ситуації зовнішньої агресії. Внаслідок 
збройного протистояння в Україні знову проливається кров, ги-
нуть люди. Наш спільний громадянський обов’язок – захистити 
свою країну, свій край та не допустити провокацій і поширення  
збройного протистояння в інших областях України. 

З метою забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуа-
ції у Тернопільській області формується батальйон територіаль-
ної оборони на добровільній основі. Свої функції особовий склад 
батальйону виконуватиме на території нашої області. Службу у 
ньому проходитимуть виключно жителі Тернопільщини.

Молоді українці активно поповнюють ряди захисників дер-
жави, до батальйону територіальної оборони щодня приєд-
нується дедалі більше патріотів. У цей нелегкий для країни 
час керівництво держави та області приділяє особливу увагу 
Збройним силам.

Ми розуміємо, що для повноцінного виконання поставле-
них перед військом завдань нами потрібно ще багато зроби-
ти для забезпечення його життєдіяльності.

Закликаємо усіх бути небайдужими до захисту нашої кра-
їни, приєднуватись до числа тих, хто допомагає зберегти 
цілісність та суверенітет України і забезпечити спокій на Тер-
нопільщині.

наша сила – у єдності та взаємодопомозі
Для отримання інформації щодо проходження служби 

у батальйоні територіальної оборони, а також надання по-
сильної матеріальної допомоги у забезпеченні потреб під-
розділу просимо звертатися за телефонами: 067-631-04-
29, 097-502-96-12.

Реквізити для надсилання коштів:
Отримувач: тООт Червоний Хрест України
Код отримувача: 02940339
Розрахунковий рахунок: 26004700240920
Банк отримувача: Пат КБ «Правекс-Банк» у м. Києві
МФО 380838
Призначення платежу: Фонд підтримки українського 

війська та сприяння обороноздатності України.

Голова Тернопільської обласної 
державної адміністрації                                        О.СИРОТЮК                                           

Т. в. о. військового комісара Тернопільського 
обласного військового комісаріату              В.КАТИНСЬКИЙ

Командир батальйону
територіальної оборони                                                      І.ЛАРІН

У дусі сьогодення

– Леоніде Рішардовичу, відведених 45 днів на часткову мо-
білізацію указом в. о. Президента України О.турчинова вже 
давно спливли, проте, як відомо, ще ніхто з мобілізованих 
не повернувся у рідні домівки.

– Це факт, але мобілізація ще не закінчилася і закінчення тер-
міну ще не означає, що як тільки-но «стукнуло» 45 діб, всі при-
звані особи одразу повертаються додому. За цей час військкома-
ти повинні відібрати людей, провести їх медогляд і направити у 
військові частини. Далі вони служать і чекають президентського 
указу про демобілізацію. Ці люди вже відбули певне бойове за-
лагодження, взяли участь у бойових діях, і нині замість них від-
правити в епіцентр конфлікту ненавчених новобранців – тільки 
будуть зайві втрати.

– Можете назвати кількість мобілізованих чоловіків з 
Чортківського району?

– Звичайно. Більше 80 осіб. 
– ніхто з них не отримав якихось поранень, каліцтв?
– Дякувати Богу, ні. 
– нещодавно Ви повернулися з однієї з «гарячих точок». 

Хоча Вам, бойовому офіцеру-«афганцю», не звикати до поді-
бного. Якою була мета Вашого відрядження? 

– Ну я б так не сказав, що побував у «гарячій точці». Це – по-
лігон Широкий Лан у Миколаївській області. Виникли певні про-
блеми з бригадою, що нині там дислокується, яка формувалася у 
Володимир-Волинському (сумновідома після трагічних подій під 
Волновахою 51-а аеромобільна бригада). Разом з нами їздили 
туди матері, дружини, діти, сини, чоловіки, батьки яких там слу-
жать. У тій бригаді з нашого району знаходиться близько 20 осіб. 
Як виявилося – навіть соромно про це говорити – дана бойова 
одиниця не забезпечена вкрай необхідними бронежилетами. Тож 
завдяки Бучацькій єпархії УГКЦ, зокрема о. Володимиру Заболот-
ному, і Білівському сільському голові В.Шматьку вдалося зібрати 
близько 10 тис. грн., на які було придбано для наших хлопців речі 
першої необхідності. 

– а хіба не Міністерство оборони мало усім цим перейма-
тися, та й народом скільки зібрано грошей!..

– Повірте, мені самому незрозуміло. Незважаючи на те, що у 
патріотичному пориві зібрано значну суму – якщо не помиляюся, 
близько 120 млн. грн. Обіцяли закупити на них і бронежилети, і 
каски, і прилади нічного бачення, і спальні мішки. Як то кажуть, 
хотіли як краще, а вийшло як завжди. Чому так сталося? Важко 
сказати. Дуже образливо за наших пенсіонерів, бабусю, яка при-
йшла у військкомат, маючи при собі 10 гривень, і не знала, куди 
їх вислати. Люди вкотре повірили нашим чиновникам, а ті в чер-
говий раз витерли об них ноги. Як то кажуть: «Кому війна, а кому 
мати рідна»…

– Як там бойовий дух наших хлопців? 
– Спочатку був досить гнітючий. Здебільшого серед них офіце-

ри запасу, які мають за плечима тільки військову кафедру у вузі.  
Вони не скаржаться на погані умови, а хочуть лише одного – на-
вчитися воювати. Однак для цього бракує кадрових офіцерів. Ар-
мію весь час скорочували. Колишні кадрові офіцери з бойовим 
досвідом з різних причин знайшли себе в іншому місці, багато з 
них за межами України.

– Ви з ними усіма тримаєте постійний контакт?
– Так, постійно телефоную, з багатьма зустрічався на місці. 

Звичайно, не обходилося без проблем. Але це все можна списати 
на емоції молодих людей. Коли за 200-300 км йдуть бої, а десь 
удома  люди закохуються, ходять на дискотеки…

Не можу не обійти увагою таке поширене нині явище, як горло-
панство. На перших порах записалося у райвійськкоматі близько 
200 добровольців. Але коли дійшло до діла, почати включати різні 
важелі впливу… 

До честі сказати, діти та близькі родичі деяких наших високо-
посадовців теж беруть безпосередню участь в бойових діях. Це – 
син колишнього голови райдержадміністрації О.Стадника, котрий 
пішов на строкову службу; рідний брат сільського голови з Косова 
А.Бідочка, той теж міг видумати тисячі довідок. Син судді район-
ного суду О.Теслі – мобілізований. Як і зять отця В.Заболотного з 
Білої. Тобто не все так погано, як нам здається. 

У нас роками нищилася армія. Візьмемо наш Чортків, де був 
один з кращих військових аеродромів на території Європи, який 
міг приймати навіть «Боїнги». Нині він знищений, щоб його від-
новити, потрібні мільярди. Хоча споруда нікому не заважала, по-

трібно було тільки її законсервувати. Так само і військове містечко 
льотчиків. Боляче на все це дивитися. Нині ми могли б у ньому 
спокійно розмістити підрозділ територіальної оборони.

– а яке ставлення місцевого населення до наших військових?  
– Я б сказав, досить добре, патріотичне. Правду кажучи, че-

кав іншого. Наведу такий приклад: якось ми, будучи у військовій 
формі, зайшли в кафе пообідати, і коли там дізналися, що ми із 
Західної України, навіть зробили 10-відсоткову знижку. 

Скрізь стоять досить серйозні блок-пости: місцева самооборо-
на, міліція і внутрішні війська. Перевіряють всіх без винятку. Якщо 
звертаєшся до них по-українськи, відповідають нею також. Від-
ношення дуже доброзичливе.

– наскільки відомо, в контексті останніх подій знову від-
новлена строкова військова служба?

– Так, дійсно. Призов триватиме до 31 липня. Загалом по райо-
ну весняному призову підлягає 90 осіб. Він мав розпочатися ще 5 
червня, але наразі відтермінований до 1 липня. 

Молоді люди спочатку будуть спрямовані в навчальні підрозді-
ли. Як обіцяє наш президент, вони не повинні брати безпосередню 
участь в бойових діях, якщо такі ще тоді вестимуться. Для цього 
є Національна гвардія, внутрішні війська, а також добровольці-
контрактники.

Також хочу наголосити, що у нашій військовій частині, яка дис-
локується в Чорткові, продовжується набір на військову службу за 
контрактом. Туди можуть піти і ті, хто не служив у війську, а також 
дівчата та жінки до 40 років. 

Направляємо наших хлопців (до 21 року) й у військові виші, 
надамо фахову консультацію, де можна здобути певну спеціаль-
ність. 

– Як Ви вже зазначили у розмові, в нашій області форму-
ється батальйон територіальної оборони. Деталізуйте 
це, будь ласка.

– Туди призиватимуться люди за контрактом – одна категорія; 
по мобілізації, але в добровільному порядку – друга (раніше ми 
відправляли примусово, не питаючи думки, хоче чи не хоче люди-
на йти на службу). І третя – даний батальйон комплектуватиметь-
ся також призовниками, які не служили в армії, але в добровіль-
ному порядку підписують контракт і йдуть на військову службу 
за контрактом. Таку ж роту територіальної оборони планується 
сформувати з 15 червня на території Чортківського району. Під-
порядкована вона буде військовому комісару і виконуватиме за-
вдання, які будуть визначені вищим командуванням. 

Однак постає інша проблема – з розміщенням даної роти у на-
шому місті. А це – більше 100 осіб, які мають бути забезпечені 
всім необхідним – взуттям, озброєнням, одягом, харчуватися за 
рахунок держави тощо. Наразі все це – в стані паперової роботи. 
Днями мав зустріч з головою райдержадміністрації п. Шепетою, 
де обговорювали це питання.

– нині тільки чути: то там збирають гроші на армію, то 
десь в іншому місті. Чи можна будь-кому довіряти?

– До нас у військкомат також зверталося багато сільських го-
лів про готовність допомогти коштами. Ми їх перенаправляємо в 
нашу військову частину. На мою думку, краще допомогти тут, на 
місці, аніж відправляти кошти незрозуміло куди.

Як військового комісара, мене турбує тільки одне нагальне 
питання – призовна дільниця, яка потребує капітального ремон-
ту. Нині іде призов і ми змушені проводити медогляд в лікарні. 
На міську раду надії мало, хоча згідно із законом про військовий 
обов’язок і військову службу саме вона повинна забезпечити 
утримання і ремонт цього приміщення. Тож є прохання, щоб нам 
допомогли меценати у ремонті призовної дільниці. 

– І наостанок, пане полковнику, як військова людина, Ви 
вірите в кінцевий успіх антитерористичної операції і що 
нарешті настане мир в нашій країні?

– Як військовий, я зобов`язаний в це вірити, бо чудово знаю, що 
у нас є нормальні високопрофесійні офіцери, солдати. За статис-
тикою ще Збройних сил радянських часів, завжди середня лан-
ка молодших командирів – сержанти – складалася в основному 
з українців, ну ще траплялися білоруси. Напевне, десь є у нас, 
українців, козацький дух лідерства. Я спілкувався з нашими сер-
жантами у Широкому Лані, що пройшли ще школу союзних часів. 
Так ось, саме вони нині вчать воювати молодших офіцерів, які за-
кінчили інститути. 

Любомир ГаБРУСЬКИЙ

«кому війна, а кому мати рідна»
третій місяць триває в Україні часткова мобілізація чоловічого населення, і ще не відомо, як довго вона 

продовжуватиметься, адже до спокою на сході нашої країни ще, схоже, далеко. Хоча новообраний Президент України 
П.Порошенко нещодавно заявив, що піде на деескалацію конфлікту. Про те, як проводяться мобілізаційні заходи у 

нашому районі, як служиться нашим хлопцям в «гарячих точках» та ін., ми поцікавилися у людини, яка буквально днями 
звідти повернулася, – районного військового комісара полковника Л.Р.ПІДРУЧнОГО.

Президенту України П.ПОРОшЕнКУ
Прем’єр-міністру України а.ЯЦЕнюКУ

 Неподалік м. Чорткова знаходиться військовий аеродром, 
який із незрозумілих причин закрили та почали розбирати 
посадкову смугу, котру лиш на початку 90-х років поміня-
ли на більш сучасне покриття, що забезпечувало посадку 
транспортної авіації. А в самому місті пустує ціле військове 
містечко, котре, залишившись без догляду, розбирається і 
пропадає.  Враховуючи той факт, що будівництво аеродрому 
потребує багатомільярдних вкладень; що сьогоднішня ситу-
ація в країні вимагає більшої уваги влади до українського вій-
ська і збільшення його чисельності; що виникла необхідність 
розміщення передислокованих військових частин із Криму; 
що сучасні бойові дії вимагають більшої мобільності, яку 
може забезпечити авіація; що на території району компактно 
розміщена вся необхідна військова інфраструктура, ми звер-
таємося до вас із клопотанням:

1. Негайно припинити вивезення плит, розбирання посад-
кової смуги аеродрому та відновити її.

2. Повернути військове містечко та весь військовий комп-
лекс на території району у власність Збройних сил України та 
відновити його роботу.

3. Забезпечити відродження військової слави Чортківсько-
го району – гаранта нашого захисту та безпеки.

Задля окупності витрат аеродром можна буде використо-
вувати для цивільної, малої, приватної авіації. 

  
Чортківська районна організація 

«Громадський Майдан»



Погляд провінціала на не зовсім провінційні проблеми

15 червня. Тривалість дня – 16.25. Схід – 04.46. Захід – 21.11.  Іменини святкують В`ячеслав, Никифор. День медичного працівника
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Суспільство4

«Ну я хоча б намагався, чорт забирай, хоча б спробував!»
(Рендел  МакМерфі  з роману 

Кена Кізі «Політ над гніздом зозулі» (1962).

«They  came  from  kolkhoz 
but  kolkhoz  didn’t  come  from  them»

(Автор  невідомий). 

Нарешті обрали голову держави. Не за горами – переобрання 
«верхньої» Ради. Рано чи пізно закінчиться АТО. Але життя про-
довжується і триватиме й без цих знакових і важливих подій. І пе-
ред новою владою – і в граді стольному, і в «глухій» провінції – по-
стане (зрештою, вона вже давно постала!) проблема з проблем, 
яка була і все ще залишається такою: як жити по-новому в країні, 
в якій, щонайменше, 60-70 відсотків населення, за великим ра-
хунком, приховані чи відверті совки, жлоби або циніки-пофігісти; 
як далі жити по-новому в країні, в якій ті, що брали на «лапу» до 
Майдану, беруть і, безсумнівно, будуть брати після Майдану; як 
жити по-новому в країні після того, як менша частина «бригади» 
мародерів-клептоманів втекла з країни, а більша її частина продо-
вжує «тихою сапою» (саботажем) робити свої «чорні» справи; як 
жити по-новому в цій країні, коли народ на місцевих виборах пе-
реважно обирає корупціонерів та аферистів; як жити по-новому 
в цій країні за майже повної відсутності громадянського суспіль-
ства? Так, саме того громадянського суспільства, яке «спалах-
нуло» «коктейлями Молотова» на київських барикадах Майдану, 
і яке, як всі сподівались, повинно було б контролювати місцеву 
– а не лише центральну! – владу і, схоже, погасло на місцевих ві-
чевих «майданчиках» в пафосних промовах як щирих громадян-
патріотів своїх міст, так і пересічних «патріотичних» совкожлобів, 
заблукавши в лабіринтах кабінетів провінційно-рутинного пофігіз-
му держчиновників. Як показує постмайданне життя, ми все ще 
тішимо себе ілюзіями, що після Майдану ми стали жити в новій, 
зміненій країні. Але, якщо уважно (!) прислухатись до того, що ка-
жуть перші (на галасливих «майданчиках»), і придивитись – також 
уважно (!) – до того, що роблять другі (в тихих кабінетах), то… 
Змінилось те, що нічого не змінилось. 

Як правило, совкожлобів легко розпізнати: вони, зазвичай, 
волають «тримай злодія!» і вимагають справедливого (!) над 
ним суду, коли у них пограбували власну квартиру чи «скром-
ну» двоповерхову віллу, побудовану на зароблені «непосиль-
ною працею»; вкрали барсетку з автівки чи саму автівку, нажиту 
такою ж «непосильною працею» в «гарячому цеху» якоїсь при-
буткової держустанови; вони також вирізняються своєю «пато-
логічною» чесністю та рафінованою «чорною» заздрістю; вони 
знають, ЩО робити, щоб стало жити краще, але не кажуть (бо, 
очевидно, не знають), ЯК це зробити; також вони полюбляють 
йти у представницьку владу, але не поспішають – у виконавчу, 
бо у першій відповідальності жодної, зате в другій – треба від-
повідати за конкретні справи; а ще вони вміють «засаджувати» 
свої міста і села різного штибу і художньої якості пам’ятниками 
та «хвигурами» в стилі «дєвушкі с вєслом»; вони вміють «за-
водити» мітинги суперпатріотичними і радикальними гаслами 
на кшталт: «Крим буде або українським, або безлюдним!»; а ще 
вони патологічно не люблять ветеранів Другої світової, які, за-
хищаючи свою Батьківщину, яка тоді називалась «СССР», вря-
тували світ від коричневої нацистської чуми; а ще вони люблять 
свої шкурно-меркантильні проблеми вирішувати за рахунок 
держави чи громади. Один з «яскравих» прикладів такого со-
вкового жлобства – це «скромне» бажання мешканців вулиці 
Млинарської, які у свій час знищили окрасу нашого міста – май-
же джерельно-кришталево чисту Млинівку, влаштувати на їх-
ніх маєтках септики… за рахунок міського бюджету, тобто, за 
наш з вами рахунок. Тобто за те, що вони засипали і землею, 
і будівельним сміттям Млинівку, щоб розширити свої маєтки, 
ми, мешканці міста, повинні їм ще й віддячити влаштуванням 
«халявних» для них септиків. Достатньо подивитись на наші 
вулиці, – як приклад, вул. Надрічна і частина вулиці Хмельниць-
кого – і там можна також побачити отой совкожлобізм в «дії», 
точніше, в бездіяльності і пофігізмі їхніх мешканців. Адже ці та 
їм подібні – за свої станом – вулиці з’явились не вчора. І за ті 
десятки років, знаючи про патологічну «благодійну» спрямова-
ність діяльності нашої міської влади, жителі таких вулиць могли 
б давно методом «толоки» зібрати відповідні кошти не лише 
на ремонт своїх вулиць, а й на їхнє освітлення. Якби… Якби не 
було отого жлобського пофігізму у певної частини мешканців і 
місцевої влади, …яку вони ж самі обирали і регулярно обира-
ють. Складний «діагноз». Але не я його поставив. Саме життя 
– в даному випадку, і знищена Млинівка, і стан доріг та вулиць, і 
майже повний екологічний пофігізм наших городян, і ще багато 
інших проявів совкожлобізму – є його («діагнозу») підтверджен-
ням. Зате на своєму власному подвір’ї чи в квартирі – «шик, 
блиск, красота».

У натовпі їх, совкожлобів, важко відрізнити від звичайних лю-
дей, які роблять свою справу – кожен на своєму місті – без за-
йвого і дешевого піару. Для них корупція існує десь там далеко: 
в Києві, Донецьку, Одесі, Львові, в Конотопі чи Крижополі, але 
аж ніяк не в своєму місті чи колективі з корпоративною солідар-
ністю на кшталт «своїх не здаємо». Коли «бригада» мародерів-
клептоманів обкрадала всю країну – від сходу до заходу, і від 
півдня до півночі, – їм, совкожлобам і люмпен-інтелігентам з 
двома-трьома «високими» дипломами, було якось-какось «по-
барабану». Обкрадали ж чи грабували не своє: квартиру, «чву-
рак» чи престижну автівку! Так само їм було «по-барабану» і 
тоді, коли в своїх рідних містах місцеві депутати вкупі з мером 
дерибанили «до того», і все ще дерибанять «після того» свій 
рідний місцевий бюджет і земельку. Тихо та «цивілізовано». 

Громадського ж контролю як не було, так і немає. Зате різних 
«об’єднань», «координаційних рад» і «комітетів порятунку» з 
«весільними генералами» на чолі наплодилось стільки, що 
вистачить на «боротьбу з корупцією» на дві п’ятирічки. І не 
лише в Україні. Легко і просто – особливо зараз – таврувати і 
критикувати на різних провінційних – за своїм розміром і сут-
тю – мітингово-вічевих «майданчиках» корупціонерів держав-
ного масштабу. Набагато важче боротись зі своїми – тими, що 
поруч, що сидять в кабінетах, наче сфінкси, з імператорською 
поставою і вселенською значимістю своєї «недешевої» посади. 
До таких навіть наблизитись страшнувато! Про таких написано 
тонни художньої і публіцистичної літератури, достатньо лише 
згадати росіянина М.Є.Салтикова-Щедріна та нашого рідного 
Павла Глазового. Але хто ж зараз взагалі читає! Всесвітньо ві-
домий американський письменник-фантаст Рей Бредбері, яко-
го, як він сам зізнався, «виростили бібліотеки», якось сказав: 
«Вам не потрібно спалювати книги, щоб зруйнувати культуру. 
Достатньо зробити так, щоб люди припинили їх читати». До 
речі, цей гуманіст з великої літери не вмів керувати автомобі-
лем, не користувався комп’ютером, не літав на літаках, а свої 
романи друкував на друкарській машинці. Ще й не мав вищої 
освіти. Ми ж частенько обираємо депутатів, які з двома-трьома 
«високими» освітами прочитали за своє життя хіба що казочку 
про солом’яного бичка. Та ще декілька «серіальних» детективів 
або гламурно-сльозогінних мелодрам про «шикарную жизнь».

Навіть неозброєним оком видно, що в провінції – глибокій і 
недалекій – тих же 60-70 відсотків (десь менше, десь більше 
– справа не в сухій статистиці, а в самому явищі!) її мешканці 
не знають і не уявляють, як можна ТАК («по-новому») жити і, 
ба більше, не готові жити ТАК, щоб не брати і не давати «на 
лапу». З такими звичками важкувато розлучатись! З одного 
боку бюджетного «корита» – ті, що до нього ближче, а тому й 
не готові «жити  по-новому», щоб не брати. В них щодо такої 
неготовності, щонайменше, з десяток аргументів, яких тут не 
перелічити. А з іншого боку того ж бездонного «корита» – але 
трохи далі від нього, ніж перші, – ті, які також не готові жити  
по-новому, щоб не «давати» (тим, що «беруть») для вирішення 
своїх законних проблем. А поки що «хура й досі там». І пробле-
ми – законні і начебто законні – вирішуються «старим переві-
реним способом»: через «подношеніє» потенційному началь-
нику, щоб гарантовано працевлаштуватись або ж влаштувати 
свого синочка чи доцю на навчання за державний кошт у «пре-
стижний» (тому, що через дорогу) вуз чи коледж, в якому про-
фесійно імітується «фахова підготовка спеціалістів для нашої 
незалежної і молодої держави» з примарними перспективами 
працевлаштування за фахом. І в перших («обдарованих»), і в 
других («дарувальників») – одна мета: хап…, пардон, отримати 
«своє» якомога швидше або ж якомога більше ще до того, як 
підуть у засвіти. Як не крути, а ВСІМ хочеться жити «красіво»! 
Совкова хвороба настільки задавнена, що навіть важко уяви-
ти, з якого «кінця» за неї братись, щоб отримати відчутний ре-
зультат у найближчі п’ять чи, хоча б, десять років. А якщо ще й 
до цього додати гасло «бурхливих 90-х» «Збагачуйтесь!», то її 
вирішення можна сміливо відкласти років на 20, 30, а мо’ й усі 
40. Саме стільки, як відомо, біблійний Мойсей водив євреїв в 
очищаючий «культпохід» кудись і для чогось. Ми вже прожили в 
нашій – начебто незалежній! – країні неповних 23 роки. От лише 
з «дефіцитним» Мойсеєм нам чомусь не пощастило. Весь час 
чомусь більше «щастить» на кочубеїв. А тому, якщо нам колись 
пощастить з Мойсеєм чи з Вашингтоном (це той Джордж, якого 
ми все ще чекаємо з «новим і праведним законом»), то таки до-
ведеться «відмарафонити» всього-навсього… 40, а не 17 років. 
Адже ті 23 роки квазінезалежності аж ніяк не йдуть у «залік». 
Ось така невесела перспектива! Дуже хотілось би помилитись 
у своїх реалістично-песимістичних прогнозах… 

Як розцінювати «унікальне» явище очевидної неготовнос-
ті наших земляків жити по-новому: як відвертий саботаж чи 
«звичайний» пофігізм байдужих? Але ж іще два-три місяці тому 
ВСІ були переповнені бажанням жити по-новому, без влади 
«золотих батонів», за НОВЕ ДОСТОЙНЕ ЖИТТЯ, за яке, на-
справді, загинули люди на Майдані Гідності. 

Оголошений в розшук любитель «золотих батонів» і «бігун по 
пеньках» від українського правосуддя давно засвоїв основне 
«правило» ефективного менеджменту «лучшего друга физкуль-
турников»: «кадры решают всё». Або ж МАЙЖЕ ВСЕ. І з допо-
могою «проФФесійних» кадрів, які в багатьох регіонах після ре-
волюції Гідності просто перелицювались, змінили риторику або 
ж залягли на дно до «лучших времён», він банально-цинічно 
«нагинав» країну. А ще цей «бригадир» з вірною і відданою йому 
«бригадою» розвалив армію, розікрав бюджет, опустив еконо-
міку нижче «плінтуса». Ще б рік-два, і вся країна сама поповзла 
б на північ до кремлівських стін і, стоячи на колінах, благала б 
«главного дзюдоиста страны» і «повелителя стерхов» взяти її 
«на содержание» у «обновлённый», але такий до болю знайо-
мий Совкостан… з його колгоспами-«мільйонерами» і «соцзма-
ганнями» в стилі нанайської боротьби. Добре, що знайшлись ті, 
кого ми називаємо Небесною сотнею, хто, незважаючи на смер-
тельну небезпеку і для себе, і для своїх рідних, «не лукавили… 
і просто йшли». Бо в них не було «зерна неправди за собою». 
Таку вони, як і великий та досі до кінця нами непізнаний Кобзар, 
обрали собі Долю.

Країна ж настільки «хвора» давально-хапальним «рефлек-
сом» і жлобосовкізмом, що реально важко повірити в те, що в 
найближчу п’ятирічку ми зможемо подолати ГОЛОВНЕ ЗЛО і 
ПЕРЕШКОДУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ і РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ – КО-РУП-
ЦІЮ! А «підживлює» корупцію, як не дивно, саме оте совкове 
жлобство. Хто ще не знає чи вдає, що не знає, що це за «хвено-

мен», раджу звернутись до проекту «Жлобологія» в його папе-
ровому або електронному варіанті. Там про нього – в «науково-
популярній», тобто, доступній формі. 

Хоча серед нас є немало ще й таких, яких вважають (і за-
служено, і не дуже або й зовсім незаслужено) патріотами або 
ж такими самі себе «призначили», вчасно «засвітившись» на 
Майдані, у яких весь «креатив» щодо побудови справедливої 
і некорумпованої країни «сублімується», як завжди, у черговий 
суперпатріотичний перейменувальний «зуд» чи встановлення 
(також чергового і невідомо якої естетичної цінності) пам’ятника. 
Або у «партизанські наїзди» на тих, для кого «война – мать род-
на», або ж на тих, хто «не поділяє політику партії». Звісно ж, 
так набагато простіше залишити «слід в історії свого краю». 
«Щоб  пам’ятали…». Якось не хочеться бути геростратами. Ось, 
щоправда, незрозуміло, хто і як буде «боротись з корупцією» 
не ДЕСЬ ТАМ, а тут – в своєму рідному місті. Корумповані «на 
чверть» проти корумпованих «на третину»? Байдужі «на трети-
ну» проти байдужих «на половину»?

Щодо байдужих, то про них, пофігістів, дуже точно і правильно 
сказав польсько-єврейський письменник Віктор Зисман, більше 
відомий під псевдонімом Бруно Ясєньскі (жертва «єжовщини» в 
1938 р.), у своєму незакінченому романі «Змова байдужих»: «Не 
бійся ворогів – в найгіршому випадку вони можуть тебе вбити. 
Не бійся друзів – в найгіршому випадку вони можуть тебе зра-
дити. Бійся байдужих – вони не вбивають і не зраджують, але 
тільки з їхньої мовчазної згоди існує на землі зрада і вбивство». 
І ніби підхопивши цю думку, ще одна мудра людина – українець 
на ймення Юрій Шевельов (Шерех), – написала в 1954 році таке: 
«Три страшні вороги українського відродження – Москва, укра-
їнський провінціалізм і комплекс Кочубеївщини». 

І нарешті, остання – сучасна – цитата від дитячої письмен-
ниці Лесі Ворониної: «Наше замилування селом, коли ми пус-
каємо скупу сльозу, згадуючи про гнаних і голодних селян, на-
ївне й дуже далеке від реалій нинішнього дня. Насправді всі ті 
селяни вже давно не побіджені та не голодні. Частина з них 
перетворилася на жлобів, які добре вміють видирати з горла 
все, що тільки можна. Люмпен заволодів країною. агресивні 
рагулі перемогли закомплексованих інтелігентів. (виділе-
но мною – О.К.) 

Звичайно, в селі є добрі і порядні люди. Але зараз я кажу про 
тих, котрі знають, як зубами й ліктями пробивати собі шлях 
«нагору», коли слід казати «правильні» слова і як допастися 
до корита. А ось тоді вони вже покажуть усім цим зараженим 
ідеєю лібералізму інтелігентам, хто насправді головний! 

Та, врешті, – це зовсім не конфлікт села з містом. Насправді 
це конфлікт інтелігенції (необов’язково дипломованої – О.К.) й 
люмпена. Нинішнє місто – така ж територія люмпена.Тільки 
тут люмпени ходять у дорогих піджаках і їздять на чорних 
лексусах». http://life.pravda.com.ua/person/2013/07/10/133146/.

На мою ж – дуже суб’єктивну думку – провінціалізм в нашій, 
все ще постсовєтській, околгоспненій країні аж зашкалює. Вкупі 
зі жлобством. Так і живемо. Хтось єхидно відмовчується, вдаю-
чи, що живе морально, по совісті. По своїй – для власного свя-
тенницького «споживання». Хтось вдає, що такої проблеми вза-
галі не існує. Хтось намагається хоча б ЩОСЬ змінити і в собі, і в 
тих, що поруч. Хтось просто боїться очевидні речі називати своїми 
іменами. Але всі чекають на месію чи вже згаданого «Вашингтона з 
новим і праведним законом». І на того, хто першим рушить у дорогу. 
Довгу і тернисту. Яку обов’язково здолає той, хто нею йде. Як йшли 
ті, з Небесної сотні. Невже так швидко забули?! А що, якщо НІХТО 
не рушить? Що ми скажемо нашим дітям і дітям тих, що з Небесної 
сотні, якщо вони розчаруються у нас, в тих, хто обіцяв «жити по-
новому» і зробити нашу країну кращою? Країну, яку ВОНИ вряту-
вали від жлобів-мародерів державного рангу і масштабу. От ще б 
врятувати її від жлобосовків провінційного «розливу»! А це, як би 
дивно не звучало, набагато важча і триваліша справа. 

Якщо МИ ВСІ нарешті не зрозуміємо, ЩО нам заважає жити 
по-новому, і не почнемо РЕАЛЬНО боротись проти «рушійних 
сил» КОРУПЦІЇ – жлобства, захланності, «чорної» заздрості, – 
то нашу країну «У» буде «майданити» ще довго. 

Олександр  КаЗЬВа

керманич 
«Ситом черпав воду, вчив пташок літати, 

коваля просив він кішку підкувати...».
(Російський класик).

Вів стерхів до «світлої долі», 
Вони його не сприймали 
І, хоч виросли в неволі, 
Трохи в небі пощипали.

Краще б він повів лососів, 
Що на нерест поспішають
Регулярно кожну осінь 
І назад не повертають.

Та команду прихопив, 
Щоб було кого послати 
Ненажерливих ведмедів 
У тайзі порозганяти.

Як додому повернутись? 
– Ріки повернуть «успять» 
І у часі опинитись 
Біля «кузькіної мать».

Леонід КОЛУБаЄВ, 
м. Чортків

то  чи готові ми  «жити  по-новому», або 
Чи  переможе  «закомплексована  інтелігенція  агресивних  рагулів»? 
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Соціум

Бо милосердям (лиш вслухаймось, що за 
«лаштунками» того слова – милість та сердеч-
ніть) так і віє, аж струменить у фельдшерсько-
акушерському пункті с. Залісся. Тут все направду 
заряджає оптимізмом і ...здоров`ям. І хоч зазви-
чай залісян веде до ФАПу якась хоч незначна 
недуга, погіршення самопочуття, однак вже сама 
атмосфера присутності в стінах медзакладу на-
перекір всьому налаштовує на швидке й неодмін-
не одужання.

Однак те – візуально. А ще ж «спрацьовує» про-
фесіоналізм господинь ФАПу. Погляньмо: його 
довголітня завідувачка, Ольга Боровська, – ме-
дичка із тридцятилітнім стажем, тут 21 рік, труди-
лася колись і в колгоспному профілакторії. Уміє, 
що називається, «розкласти на лопатки» будь-
яку слабість та побороти її. Під стать їй і акушер-

ка Ольга Атаманець – та теж на стражі здоров`я 
сільчан понад два десятки літ. Обидві Ольги (це 
ніжне й мужнє жіноче княже ім`я міцно «пропи-
салося» в Заліссі, бо під стать нашим візаві ще 
й третя Ольга – сільський голова Ольга Копис-
тинська, котра нагодилася згодом) достеменно 
знають не тільки потенційні болячки тамтешньої 
людності, не лише шляхи-доріжки їх подолання, а 
й психологію чи не кожної людини, що ще й як ар-
хиважливо! До когось, кажуть, слід поставитися 
ніжно й лагідно, до когось – з притиском.

Ми нагодилися до ФАПу якраз обідньої пори, 
одне слово, проминули час амбулаторного при-
йому, планових (бо за призначеннями доїжджа-
ючих спеціалістів – педіатра й сімейного лікаря) 
та позапланових маніпуляцій. Та до медустанови 
навідувалися й навідувалися пацієнти. Шестиде-

сятилітній Іван Лотоцький і 70-річна Марія Ата-
манець – ті аби придбати ліки. Пані Олександра 
Слободян зайшла зміряти рівень артеріального 
тиску, бо час квапить на город. Семидесятисе-
милітня Йосипа Орлик змушена придбати пігулки 
від радикуліту – теж дошкуляє, а роботи на селі, 
та ще й гарячої літньої пори, – хоч відбавляй. Ось 
й Іванна Оріх придбала «Нурофен» – знеболюю-
чий, протизапальний препарат. 

– На часі чи не найтиповіша патологія – заго-
стрення слабостей опорно-рухової системи, бо ж 
поле: сапання, підгортання, – пояснюють дівчата-
медички. – А контингент який – селяни літнього 
віку. До того ж, ось такої спекотної пори зазвичай 
страждають сердечники, гіпертоніки – то теж ти-
пове явище, – додають.

Під їх пильним «наглядом» – 1085 мешканців 
с. Залісся: 530 жінок, 135 дітей. Теж типово, як і 
деінде, не вдоволені демографією: цьогоріч по-
мерло дев`ятеро залісян, а народилося троє, очі-
кується ще одне народження. І – все. Що й казати: 
бувало по 9-12 народжень минулими роками, те-
пер та цифра знай падає... Прикро.

«Прописався» залісянський фельдшерсько-
акушерський пункт у лівому крилі першого повер-
ху адмінбудинку сільської ради. Роззираємось 
надовкіл: одразу в коридорчику, що слугує вод-
ночас і за прийомний покій (он, стільці рівненьким 
рядочком виструнчились попід стіну), – потрібна 
друкована інформація: й щодо прийомів надан-
ня першої медичної допомоги, і про права та 
обов`язки пацієнтів, санбюлетень, а ще – як убез-
печитися від туберкульозу та потурбуватися про 
свій хребет тощо. Відтак – кабінет фельдшера, за-
звичай тут велелюдно, бо водночас із прийомом 
чи й поза ним ще й реалізуються медпрепарати, 
котрі дівчата завбачливо, зі врахуванням попиту 
та призначень доїжджаючих лікарів-спеціалістів, 
акуратно, щотижня, заводять з Чорткова, зі 143-ї 
державної аптеки – вона, кажуть, неодмінно 

гарантує справжність (а не підробку) найрізно-
манітніших  лікарських  форм. У цьому кабінеті 
стіни вифарбувані у життєствердний насичений 
рожевий колір, що настійно тішить і око, й душу. 
А які розкішні кактуси заввишки до двох (!) метрів, 
постали, мов сторожа, обабіч вікон! Розкішно 
й густо квітнуть вазони: ну як тут посперечаєш-
ся і з дівчатами-господинями, й пацієнтами, що 
стимулює до росту-цвіту кімнатні квіти лиш по-
зитивна енергетика? А в кабінеті-приймальні 
акушерки (й водночас дитячому), де все сяє голу-
бизною, владарює материнство й дитинство (тут 
ще й іграшки-забавки для найменших пацієнтів). 
Навпроти – колишній фізкабінет, щоправда, на-
разі простоює, бо й обладнання застаріле, й не 
опалюється восени-взимку. Цим непідробно бід-
кається Залісянський сілький голова: мріялось 
віддати всеньке крило будівлі під амбулаторію 
сімейної медицини, та через одвічну проблему – 
брак коштів не «потягли» такого статусу. Може, в 
перспективі...

Добре, що спонсори, меценати – Роман Кузь, 
Михайло Пирка – свого часу виручили. Два роки 
тому, напередодні парламентських виборів, за 
активної підтримки тодішніх кандидатів в народні 
депутати України, а ще з матеріальних пожертв 
залісян, здобулися й ремонту – опорядження ка-
бінетів, євродверей та європідлоги, інвентаря, 
білизни. Повсюдно – м`які килимові доріжки, аб-
солютно в тон. У чистоті приміщення немала за-
слуга, сума зусиль санітарки Лесі Дячок. 

Протяжність села – шість кілометрів. «Де Коло-
нія, – кажуть дівчата, – а де – Млинки». Трапля-
ється долати їх й під ніч, у вихідний чи то святко-
вий день. Буває, звісно, по-різному, та неодмінно 
виручає не те що відданість, а, сказати б, одер-
жимість ділом, котрому служать. Це не якісь там 
пафосні слова, це їх статус, стиль життя, котрий 
прослідковується всякчас: у погляді, в неквапли-
вій бесіді, у теплій усмішці. Направду благосло-
венна щедрість. Побільше б нам її на щодень й 
на літа.

анна БЛаЖЕнКО
Фото Любомира ГаБРУСЬКОГО

«Благословенна щедрість! Все від неї –
від щедрості думок, сердець і рук...»

А ними стала спілчанська журналістська 
спільнота краю: власне у День журналіста в ма-
лій залі адмінбудинку районної ради влаштова-
но круглий стіл членства районної організації 
НСЖУ.

Стандарти сучасної журналістики: що за 
ними? Розмова не налаштовувалась на офіціоз, 
ні, всіма присутніми передовсім кермувало ба-
жання висловитися й поділитися тим, що, попри 
спромогу сповіді на папері, в ефірі чи соцмере-
жах, все ж осіло й накопичилось десь на самі-
сінькому денці душі.

На зачин полілогу отець-доктор Василь По-
горецький, автор статей глибоко духовного 
змісту в газеті «Христова скеля», журналі «Зо-
лота пектораль», наукових в журналі «Україна. 
Європа. Світ», із прикрістю виокремив брак 
культури, моралі, виховання, дисципліни в ни-
нішньому суспільстві. Закликав медійників ро-
бити поспішні кроки, бо можна запізнитися. Не 
існує інших – є лише Божі заповіді, за котрими 
треба жити. І – сповідувати відповідальність за 
те, що кажемо, про що пишемо. Бо ж не тільки 
слова матеріалізуються, але – думки! Наш світ 
настільки витончений, настільки гармонійний... 
Священик-журналіст задекларував власне кре-
до поетичним рядком: «Віршами ламаю думи 
вперті, совість – єдина цензура...».

«Сьогодні наша професія – одна з найне-
безпечніших. І за останні місяці ми не раз 
були свідками багатьох трагедій, які сталися із 

колегами-журналістами. Та попри це в Україні 
є свобода слова, є незалежні медіа і справжні 
журналісти, готові ризикувати життям, аби з 
честю виконати свій професійний обов`язок» 
– ось такий постулат із привітання в. о. голови 
Національної спілки журналістів України Сергія 
Томіленка озвучив на загал член НСЖУ, редак-
тор районної газети «Голос народу» Любомир 
Габруський. Його він привіз із зібрання журна-
лістського активу області днем раніше. Припа-
сували до тих слів й зичення творчої наснаги та 
громадянської мужності від очільника області 
– голови Тернопільської облдержадміністра-
ції Олега Сиротюка. А ще – прокоментовані 
відзначення керівництвом НСЖУ журналістів 
України, котрі, складаючи данину викликам 
сучасності, працюють в гарячих точках, в самі-
сінькому вирі подій, в стані неоголошеної війни, 
– із Маріуполя, Краснодона, Дніпропетровська, 
Херсона тощо.

– Ми всі маємо очі, вуха, проте ви вмієте 
бачити й чути те, що не властиво іншим, – так 
сформулював призначення журналістів Чорт-
ківський міський голова Михайло Вербіцький, 
котрий, попри марні надії присутніх дочекатися 
представників влади, все ж загостив на круглий 
стіл. – Хотів би, щоб у нашому суспільстві було 
більше людей з таким природним даром, – про-
довжив думку. І побажав трудівникам пера й мі-
крофона, громадським авторам, котрі визнають 
свою приналежність до журналістської братії, 

викликати щирість в людей і аж ніяк 
не войовничість.

Від представництва районної ради 
спільноту вітала власне її членка, 
котра визнає цей статус навіть за 
вищий, аніж посадовий, – заступ-
ник керуючого справами-начальник 
відділу з гуманітарних питань ви-
конавчого апарату Тетяна Яблонь. 
Стверджувала: День журналіста – 
не настільки професійне свято, як 
визнання покликання тих, чиї струни 
душі налаштовані на вірність й від-
даність ідеалам правди і совісті. 
Принагідно вона вручила творчому 
колективу «Голосу народу», співзас-
новниками якого є районна рада, 
райдержадміністрація і колектив ре-
дакції, Подяку за професійне висвіт-
лення подій життя району.

Членка двох Національних творчих спілок 
– журналістської та письменницької, місцева 
поетка й письменниця, педагог за фахом та по-
садою Раїса Обшарська провела аналогію між 
журналістикою й поезією: то – дві посестри. Пе-
репитувала й обмірковувала вголос: а який має 
бути сучасний журналіст? І де віднайти істинне 
зерно правди? Відповідала сама ж собі: місія 
журналіста в тому, щоб висвітлювати факти й 
поміж рядків закликати людей до добра та ми-
лосердя. Бо журналісти – еліта нації і сповнені 

місії завжди бути першими. Не тільки репорте-
рами, а вогнем, факелом, що запалює. Це й по-
твердила власним промовистим віршем – «По-
дорожній».

Повчальну притчу про людську образу та що 
з того вийшло винесла на загал ще одна жур-
налістка за станом душі, поетка й педагог, на-
чальник відділу освіти РДА Ірина Гулька. Мови-
ла: «Це й моє свято, бо тільки в слові виливаю 
душу». І сформулювала виклик часу: журналіс-
ти покликані гармонізувати суспільство.

Прихильністю, захопленням та милою втіхою 
були сповнені слова наймолодших за терміном 
приналежності до Спілки художниці Анастасії 
Обшарської («напрочуд щаслива, що є малень-
кою часточкою журналістської родини») та кан-
дидата історичних наук, поета й громадського 
діяча Ярослава Дзісяка («наскільки споріднені 
спеціальності журналіста, педагога і священи-
ка – через слово нести правду»). Журналіст за 
фахом Руслан Новак, котрий наразі працює в 
галузі туризму, поділився сокровенним: у плині 
відряджень-мандрівок країнами світу наповнює 
віртуальну скриню надбань баченням вражен-
нями, аби згодом все те щедро вихлюпнути у 
друкованих, інтернет-виданнях краю.

Майже-майже під завісу круглого столу член-

ка НСЖУ Тетяна Лякуш додала приємності, що 
й стала гідним апофеозом висловленого й почу-
того. У телефонному режимі колег-журналістів 
Чортківщини привітав тележурналіст, шеф-
редактор програми «Факти» телеканалу ICTV, 
наш земляк Віктор Сорока. Зичення начебто ба-
нальні: гострого пера, гострого слова і щоб воно 
завжди було вагоме. Однак хіба треба більше?

анна БЛаЖЕнКО, 
голова районної організації Національної 

спілки журналістів України
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Життя іде і все без коректур,
і як напишеш, так уже і буде»

Ці влучні й пломінкі слова, що належать перу напрочуд сучасної української поетки-патріотки Ліни Костенко, не лунали в часі 
тієї зустрічі. Істинно таким змістом виповнювалося нутро почувань її учасників.

Є така служба
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Пані Ольга настільки цікава співрозмовниця, справжня 
яскрава пташка-щебетушка, тому спілкування з нею відбува-
лося легко й невимушено, жодної «зірковості», до зауваги, по-
мічено не було. Та й хвалити себе, як каже, не любить, хоча є 
за що (то вже наші зауваги). 

Це зараз Ольга – тернопільська співачка, а от ще років сім 
тому навіть про таке й не мріяла, хоча потяг до сцени, любов 
до публіки відчула вже давно, ще, напевно, з дошкільних ро-
ків, коли виспівувала народну «А я молода на базар ходила», 
та так голосисто, що про дзвінкоголосу дівчинку навіть в газеті 
написали. Життя плило своєю течією, розставляючи й камені 
на шляху. Одним із таким каменів спотикання була обставина, 
спричинена змінами в країні в цілому, економічна криза, на-
слідком якої було те, що Микулинецьку музичну школу, у якій 
вчилася гри на скрипці мала Оля, закрили, дітям доводилося 
їздити в Теребовлю на навчання, та батьки доньку в райцентр 
не перевели і на тому здобуття музичної грамоти закінчило-
ся офіційно, хоча продовжувалися заняття практичні – мама 
й тато співучі, з голосистих родин, тому й доньку вчили усіх 
пісень, що їх знали самі. Своє захоплення музикою дівчина 
не сприймала серйозно, але оскільки була все-таки особою 
творчою: писала вірші, мала хист до малювання, то вирішила 
вступати до Теребовлянського вищого училища культури, спе-
ціальність  видовищно-театралізовані заходи. Закінчивши за-
клад з червоним дипломом, продовжила навчання у Київській 
академії мистецтв, цей вуз теж оцінив її знання на відмінно. 
Непростий конкурс – і от дівчина на обласному телебаченні, 
режисер монтажу. Дев`ятнадцятирічній юнці нелегко було у 
дорослому колективі, доводилося багато вчитися, відкривати 
для себе нове. Але це, зрештою, є і позитивом, особливо мож-
ливість знайомств із цікавими особистостями. Прийшли перші 
успіхи в професії, три Олині роботи перемогли в конкурсах. 
«Значить, це моє, люблю свою професію», – думала. Та от із 
змінами в особистому житті постав вибір і у долі режисерській: 
Оля вийшла заміж і чоловік пропонував виїхати на проживання 
в США, оскільки на той час вони були щасливими переможця-
ми лотереї «Green Card», а це означало крах отим любовно ви-
будуваним кар’єрним східцям. Зваживши, жінка все ж вибрала 
сімейний затишок на противагу подальшій кар’єрі й виїхала за 
кордон. Та і у далекому Чикаго творчий потенціал не дозволив 

співачці сидіти без діла: на щорічному фестивалі «Українські 
дні» виступила як вокалістка із власноруч написаними піснями. 
Публіці сподобалося, посипалися запрошення працювати со-
лісткою від різних гуртів. Ольга вибрала ансамбль «Карпатські 
зорі», що спеціалізувався на виконанні народних пісень. Про 
донесення до слухача її авторських пісень – і мови не могло 
бути. Грубий зошит став надійним сховком для поезії та пісень, 
які жінка писала, тужачи за рідним домом, близькими людьми. 

Успіх, перемога в конкурсі на написання гімну для україн-
ської футбольної команди «Connection» стали ще одним по-
штовхом у дорозі до сприйняття себе як сольної співачки, ви-
конавиці власних пісень. 

Повернувшись в Україну, Ольга Монастирська розпочи-
нає наполегливо працювати у цьому напрямку. Тим більше, 
що творчого матеріалу для початку в неї було накопичено 
немало-небагато – 300 пісень. Познайомившись із професі-
оналами (у новому альбомі усі пісні, окрім «Маминої калини», 
яку опрацьовував Микола Кліщ, аранжував наш Юрій Майда-
ник, котрого співачка цінить не лише як високого фахівця, а 
й як особистість), записує пісні, які згодом, під кінець 2013 р., 
саме напередодні побиття студентів на Майдані, виходять у 
світ окремим альбомом авторської пісні «Мамина калина». По-
дальші події, що відбувались в країні, звели нанівець навіть 
думки про презентацію цієї творчої роботи публіці.

Переживання за людей, які відстоюють свої права таким чи-
ном, батька, котрий не один день відстояв пліч-о-пліч на мо-
розі разом з іншими українцями за національністю й духом, 
– усе те знову-таки знайшло відображення в Олиній творчості. 
З десяток поезій додалося у грубий зошит на цю тематику. До 
уваги – один з них:

Лежить у ранах Україна,
Пульсує кров в ї ї ріках.
Хтось втратив батька, матір, сина 
В таких ще молодих роках.
Лежить скалічена, побита,
Завмерлий погляд до небес…
А скільки треба ще прожити,
Аби той сильний дух воскрес!
Давайте, люди, зберемося
І не дамо їй відійти.

Сплетемо золоте волосся,
Зав̀ яжем рани у бинти
У кольорах червоно-чорних
І міцно зв̀ яжем Захід-Схід –
Хай день цей буде неповторний
У пам`яті на сотню літ!
У час, коли Україна з новим Президентом намагається утвер-

дитися як єдина і неподільна країна з проєвропейськими ціннос-
тями, пропагуючи мир, задля підняття патріотичних почувань й 
самоствердження українського духу Ольга Монастирська пропонує 
до уваги чортківської публіки свої пісні, в яких у кожному слові – лю-
бов до України. Підтримаймо землячку, прийдімо послухати її спів.

Оксана СВИСтУн
Фото з архіву Ольги МОнаСтИРСЬКОї

«Я горджуся, що я – українка, що родилась на своїй землі…»
Ці слова, які йдуть від самого серця, виклала на папері співачка, а водночас – автор власних пісень, 

поет Ольга Монастирська. Любов до України, рідної землі пробудилася на повну силу на чужині, у далекому 
Чикаго, Сша. «там не цвітуть вишні та калина, не співають солов̀ ї, не кує зозуля, як біля маминої хати в рідних 

Микулинцях», – ділиться переживаннями жінка й вимережує їх усі у віршовані рядки тугого зшитку. 
туга за Батьківщиною виливається у пісенні мелодії, якими багата зараз пані Ольга і якими щедро хоче поділитися 
на концертах з публікою. З презентацією нового авторського альбому «Мамина калина» співачка побуває і в нас, 

у Чорткові, 19 червня. напередодні концерту – невеличкі тезисні замальовки 
життєвого й творчого шляху творчої особистості.

Подіум

– Направду так! – в унісон потверджує моє передбачення 
подружжя митців-хореографів не просто там обласного, все-
українського чи міжнародного штибу, а всеохоплюючого, люд-
ського. Танцювати у Гудових – то школа найвищої, витонченної 
майстерності. Танцювати у Гудових – то діставатися творчос-
ті й водночас розкрилля душі, дедалі вдосконалювати своє 
громадянське начало. «Яблунька росте, вкривається цвітом, 
потім плодоносить, а сім`я яблучків знову спонукає до росту 
нові саджанці, – деталізує п. Наталія Гудова. – Ось такий без-
перервний процес...».

Так і в їх наполегливій творчій праці: зросли, заврунилися 
кроною нові й нові деревця, що засіялись від щедро зроне-

ного в благодатний грунт 
насіння. Он як чисельно 
танцювальних колективів 
під орудою керівників, ко-
трі навчалися в Гудових, 
високим та щирим мисте-
цтвом вітало «Яблуньку»-
ювілянтку минулої неді-
лі у вщерть виповненій 
святочно-урочистій залі 
РБК ім. К.Рубчакової! Ні 
слів – найсоковитіших, ні 
барв – найпломінкіших,  
ні шат – найрозкішніших 
не стане, аби наповну 
передати широчінь того 
дійства. Лиш декілька 
найпомітніших позначок: 
вела його заслужена артистка України, солістка-вокалістка 
Тернопільської обласної філармонії Адріана Онуфрійчук. Із 
Мюнхена прибув на свято соліст-вокаліст Іван Угляр, з котрим 
тривалий час плідно співпрацювала «Яблунька». Якби ж то 

змогли долучитися всі, куди лиш пролягали гастрольні та кон-
курсні стежки-доріжки цього зворушливого своєю безпосеред-
ністю єднання з глядачем колективу...

Два десятки літ назад викладачі хореографії Чортківського 
педагогічного училища ім. О.Барвінського Наталія та Володи-
мир Гудови створили ансамбль народного танцю й нарекли 
своє «дитя» «Яблуневий цвіт». Паралельно в палаці поза-
шкільної роботи під їх же орудою зродилася «Яблунька» – ди-
тячий танцювальний колектив. Через два роки завдяки високій 
виконавській майстерності перший дістався звання народного 
аматорського, другий – зразкового. Від 1997 р. «Яблунька» 
стає дитячою студією при народному аматорському ансамблі 
танцю училища «Яблуневий цвіт». Й надалі вони простують 
разом.

Де лиш не бувала «Яблунька»! У Києві й Харкові, Львові 
та Ужгороді, Херсоні й Криму. А наскільки об`їздила Польщу! 
Міста Лежайськ, Івоніч-Здрой, Сандомир, Криниця, Старий та 
Новий Сонч, Варшава, Ополля, Зелена Гура, Краків – лише 
за самим переліком міст і містечок можна вивчити географію 
братньої держави-сусідки. Закордонні виступи мережаться 
відвідинами Угорщини, Чехії, Німеччини, Франції. Ансамбль 
є лауреатом Всеукраїнського фестивалю «Україна – Свята 
Родина», володарем гран-прі найпомітніших і найпочесні-
ших мистецьких конкурсів, фестивалів, вернісажів, бажаним 
учасником творчих концертів зірок вітчизняної сцени – Пав-
ла Дворського, Василя Зінкевича, Наталії Бучинської. Це й не 
дивно, адже керівник колективу, заслужений працівник культу-
ри Володимир Гудов свого часу дістався статусу головного ба-
летмейстера потужних Всеукраїнських фестивалів-конкурсів 
«Ліра Гіппократа», «Пісенний вернісаж», «Українська родина», 
«Закарпатський едельвейс» тощо.

Нестримним потоком, свіжим живильним струменем ли-
нули на людність, присутню в ошатній залі, численні вітання 
ювілянтці. А вона, «Яблунька», не втомлювалася чарувати 
свіжістю й оригінальністю прихильності до одвічних джерел 
українства, новітньою вигадкою й фантазією, креативом та ха-
ризмою цілковито на всіх рівнях – від керівників-хореографів 
до найменшеньких, спраглих новизни танцівників, котрим лиш 
стелиться путь у велике, сповнююче єство мистецтво. Вслу-
хаймось у перелік танцювальних композицій: «Василинка», 
«Верба», «Полька-дядек», «Козачок», «Віденська фантазія», 
«Рок-н-рол», «Буковинський танець», «Подільські візерунки», 
«Український святковий». Вдивімось у миті грації. Направду: 
танцює «Яблунька» – зоріє світ...

анна БЛаЖЕнКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

танцює «Яблунька» – зоріє світ

а чому, власне, «Яблунька»? Від доріддя, від 
ваговитості неминаючої в плині століть унікальності, 

автентичності національного українського 
мистецтва? Чи то означення соковитості плодів 

цілого грона талантів, дбайливо виплеканих, викоханих 
подружжям наталії й Володимира Гудових на вітах 

дерева, котре без перебільшення ототожнюється з 
генеалогією роду нашого красного, роду прекрасного?
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Духовне

Багатолюдно було в Джуринському будинку 
культури святкового дня Вознесіння Господ-
нього. Цієї погожої днини сюди прийшли жи-
телі села  – колишні і нинішні працелюби, мо-
лодь, щоб в урочистій обстановці відзначити 
35-річчя нашої музичної школи, віддати дань 
пошани колективу працівників цього навчаль-
ного закладу. Незважаючи на економічну і фі-
нансову кризу, музична школа працює злаго-
джено і є гордістю нашого села. Свою роботу 
школа розпочала в далекому 1979 році. Пер-
шим її директором був Степан Трилінський, 
який працював тут два роки. А ось уже понад 
тридцять років педколектив очолює Мирон 
Шеремета, який усе своє свідоме життя від-
дав навчанню сільських дітей музичній грамо-

ті. Сьогодні у музичній школі працює чимало 
здібних музичних фахівців. Відрадно те, що 
ці люди пов`язали свою долю з педагогічно-
музичною діяльністю. Тут працюють досвідче-
ні фахівці-ветерани Тетяна Шеремета, Олена 
Шахова, Тетяна Будневич. Їх досвід успішно 
переймають молоді педагоги Марта Глубіш, 
Світлана Волкова, Ольга Коцюк, Ірина Шере-
мета, Наталія Мороз. Добре те, що в колективі 
є спадкоємність поколінь.

Нині в музичній школі навчається 55 обда-
рованих дітей із села Джурин та навколишніх 
сіл, школа має свій філіал у селі Білобожниця. 
Учні навчаються по класу фортепіано, духо-
вих інструментів, баяна, бандури, хореогра-
фії. Тут є міцна матеріально-технічна база, 

створено відповідні умови для навчання дітей, 
про що постійно турбується дирекція школи 
та її колектив. За час функціонування цього 
навчального закладу музичну освіту здобули 
чимало дітей, для багатьох своїх випускників 
школа відчинила двері для подальшого здо-
буття середньої спеціальної та вищої освіти 
в різних музичних навчальних закладах Укра-
їни. В цьому році свідоцтва про закінчення 
музичної школи одержали одинадцять її ви-
хованців. Колектив школи пишається тим, що 
його випускники минулих літ вчилися у Львів-
ській та Київській консерваторіях, зокрема 
Ярослав Стасів, Ярослав Колівошко, Ігор Ро-
манюк, Ольга Герасимів та інші. Сьогодні му-
зичну освіту здобувають у навчальних закла-
дах вчорашні сільські діти Юлія Крижанівська, 
Олена Козак, Василина Левенець та інші.

Серед нинішніх випускників музичної школи 
Тая Стадник зайняла третє місце в області з 
музично-теоретичних дисциплін, а Лілія Мах-
ній була єдиним учасником обласного огляду-
конкурсу «Творчість юних-2014» з нашого ра-
йону. Тому сьогодні колектив музичної школи, 
незважаючи на нелегкі часи, з оптимізмом 
дивиться в майбутнє.

Юні вихованці музичної школи в цей свят-
ковий день подарували своїм односельча-
нам великий концерт. За доброю традицією 
ювілейні урочистості відкрили юні вихованці 
дитячого садка «Сонечко». Вони подарували 
глядачам у залі запальні танці і пісні. Еста-
фету перехопив дитячий хор музичної школи 

під керівництвом керівника Тетяни Шеремет, 
у виконанні якого прозвучали пісні «Любіть 
Україну», «Моя Україна», «Садок вишневий 
коло хати».

Музичні дарунки та гарний настрій присут-
нім дарували виконавці – дуети у складі Ма-
рії Мацьків, Світлани Ковчун, вокалістки Тая 
Стадник та Ірина Голодрига, а також художні 
колективи – ансамблі баяністів, духових ін-
струментів, танцюристів. Перед присутніми 
виступив місцевий житель Ярослав Хамчук з 
монологом «Думи мої». Ансамбль викладачів 
музичної школи подарував глядачам пісню 
«Стрийський парк». Бурхливими оплесками 
присутні в залі зустріли виступи колишніх ви-
пускників музичної школи Миколу Сисака – 
соліста національного ансамблю пісні і танцю 
«Гуцулія» з міста Івано-Франківськ та Яросла-
ва Стасіва – артиста оркестру Львівської на-
ціональної опери.

Ведучими свята були Анастасія Цепенда, 
Тетяна Франків та Василь Козак, які вітали 
глядачів і бажали їм усіх благ. На сцену ви-
йшли духовні наставники села – отці Степан 
та Михайло, котрі благословили колектив 
музичної школи і всіх присутніх на концерті 
Божим благословенням і побажали доброго 
здоров`я й Божої ласки.

На закінчення свята всі присутні в залі за-
співали музичній школі, її викладачам та ви-
хованцям «Многая літа».

Іван БІЛИК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»,
 с. Джурин

Дана сім’я має семеро дітей, з них четве-
ро – неповнолітні, в тому числі одна дитина 
з обмеженими фізичними можливостями. 
Всі дітки з великою повагою ставляться до 
батьків та один до одного, щоб в домі було 
чистенько й охайно, а ще – уважні до сусідів 
та оточуючих і з відповідальністю ставлять-
ся до навчання. Вільний час приділяють до-
помозі батькам по дому, а також займаються 
у спортивних секціях і мистецьких гуртках, 
відвідують церкву.

Так, найстарша Марія вже заміжня і вихо-
вує двох діточок, Софійка – перукар-стиліст, 
візажист та ще й  відвідує гурток співу. Павло 
– студент у виші, студіює спеціальності «фі-
нанси і кредит», навчається на «відмінно», 
щоб отримувати стипендію, і додатково ви-
вчає інформаційні технології. Петро – учень 
9-го класу, після занять прислуговує в соборі 

Петра і Павла. Христинка – учениця 8-го кла-
су поглибленого вивчення англійської мови 
та займається волейболом, однак ще й зна-
ходить час для занять з дітьми-сиротами в 
школі-інтернаті разом зі своїми сестричками 
– семикласницею Любою та третьокласни-
цею Світланкою, де вони разом співають та 
танцюють.

Щоб матуся з донечками спільно гарно ку-
ховарили та готували смачну і здорову їжу, 
гості їм подарувалу мультиварку та хлібопіч-
ку, а для спортивного розвитку ще й волей-
больний та футбольний м’ячі і бадмінтон, а 
також трішки солодощів.

Хай Бог береже наші родини, в яких пану-
ватиме мир і злагода, та дарує спокій в Укра-
їні.

Іван БЕСПОПОВЦЕВ, 
начальник митного поста «Чортків»

Благодійництво

Щоб матуся з донечками добре 
куховарили

До Міжнародного дня захисту дітей тернопільською митницею Міндоходів в особі автора 
цих рядків та митного брокера  – підприємця Геннадія Лапана було здійснено 

візит з благодійною місією до багатодітної сім’ї Кучерявих –
Михайла Павловича та Світлани Михайлівни (матері-героїні).

Ще з минулого понеділка літній оздоровчо-
розвивальний табір почав діяти на звиняць-
кому кущі. Спочатку два дні дітей округи при-
ймали косівчани. Згодом табір перебрався у 
с. Звиняч. 

– У минулому році ми провели на парафії 
молодіжні чування «Українська молодь для 
Христа», що викликали широкий резонанс 
серед місцевого населення, та вони тривали 
всього один день. Тому цього року вирішили 
розпочати в окрузі проведення християнських 
таборів для дітей, адже і чудова природа, і 
чимало дітвори тільки сприяють цьому. Та й 
просвітницьку діяльність у проповідуванні 
слова Божого, започатковану у Звинячі отцем 
Галущинським ще в далекому 1925 р., треба 
продовжувати, бо цього, як бачимо, потребує 
сучасне суспільство, – пояснює причину від-
криття табору о. Василь. – Тішуся, що стільки 
парафіян відгукнулося на запрошення Церк-
ви, підтримало нас у цій справі. Дякую діткам, 

що прийшли, се-
стрицям, які рев-
но, не покладаючи 
рук, допомагали в 
організації, а також 
хочу виокремити 
родину Градових, 
пана Василя та 
його дружину Ган-
ну, їх дітей, котрі 
доклалися і ма-
теріально, і пра-
цею до цієї доброї 
справи.

Масовість учас-
ників дійства – у 
Звинячі їх число 
сягнуло близько 
ста осіб – говорить 
про те, як діти по-
требують уваги, 
догляду, опіки й 
отакої згуртова-
ності з метою піз-
нання нового навіть і під час канікул. Ці праг-
нення юних вдало використали служителі 
Церкви, щоб збагатити знання дітьми Божих 
заповідей та основ християнства. У веселій, 
доброзичливій, невимушеній атмосфері за 
допомогою ігор, з використанням унаочнення 
сестри-монахині та отець Василь розкривали 
юним слухачам підвалини нашої віри, в осно-

ві якої – заповіді любові. «Бог мене любить», 
«Господь є джерелом життя і любові» – теми, 
широко обговорювані учасниками табору. 

Оксана СВИСтУн
Фото автора

Ювілей

Щедрих ужинків на музичній ниві

нещодавно Джуринська дитяча музична школа відзначала невеличкий ювілей – 
35 років творчої й педагогічної діяльності. Зараз у школі навчається 

55 талановитих дітей з Джурина та інших сіл округи. 

Покликані любов’ю Отця
Під такою загальною назвою пройшли літні християнські табори для дітей 
у нашому районі, організовані Бучацькою єпархією УГКЦ, зокрема сестрами 

Згромадження Пресвятої Родини. Уже відбулися такі заходи в селах Косів, Звиняч, 
Скомороше, смт Заводське та в Чорткові. наші кореспонденти побували на їх 
заключному етапі у с. Звиняч і були вражені кількістю дітей, які згуртувалися 

задля спільного відпочинку під опікою духовних наставників – отця Василя Лехняка 
та монахинь ЗСПР Дам`яни, Магдалини і Софії, котрі з цією метою прибули на 

Чортківщину з Гошівського монастиря.
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19 червня. Тривалість дня – 16.27. Схід – 04.46. Захід – 21.13. Іменини святкують Іларіон, Сусанна 

17 червня, вівторок 18 червня, середа 19 червня, 16 червня, понеділок
Ут-1

06.50, 07.15, 08.15 Спорт 
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.25 Ера бiзнесу 
07.30, 23.30 На слуху 
08.25 Паспортний сервiс 
08.35 Кориснi поради 
09.10 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Бельгiя - Алжир 
10.00 В ПЕРЕРВI: 
Включення з Кабмiну 
України 
11.20 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Росiя - Корея 
13.40 Як Ваше здоров’я? 
14.45 Euronews 
14.55, 21.40 Дiловий свiт 
15.10 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.20 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Бразилiя - 
Мексика 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Австралiя - 
Нiдерланди 
21.00 Пiдсумки дня 
21.45 Слiдство. Iнфо 
22.10 Д/ф “Красоти Тулоу” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.20 Вiд першої особи 
00.55 Футбол. Чемпiонат свiту-
2014. Камерун - Хорватiя 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 
19.30, 23.55, 05.45 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин” 
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.10 Т/с “Татусi” 
12.15, 13.15 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
14.15, 03.15 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” 
20.30, 21.30 Т/с 
“Поцiлуймося” 
22.30 “Чотири весiлля - 3” 
00.20 Т/с “Атлантида” (2) 
01.20 Х/ф “Поколiння П” 

ІнтЕр
05.25, 10.00 Т/с 
“Повернення Мухтара-2” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця 
спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Вiра. Надiя. 
Любов” 
23.35 Т/с “Скандал 2” (2) 
00.30 Х/ф “Пастка” 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Автоакадемiя” 
13.10, 02.30 “Весна 
прийшла”, Нiколо та 
Наталя Бучинська 
14.00, 01.00 Х/ф “Сiрано де 
Менiльмонтан” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Маестро 
Моди” 
20.30 Програма “Лiкарська 
справа в Українi” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Сiєста” (2) 

ICTV
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
08.00 Зiрка YouTube 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 16.40 Т/с “Опери” 
11.50, 13.25, 22.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Т/с “Платина” 
17.35 Т/с “Убивча сила” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
23.20 Х/ф “Пункт 
призначення-2” (2) 

стБ
07.00, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.55, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.15 “Зiркове життя. У 
полонi батькiвської слави” 
11.10 Х/ф “Домробiтниця” (1) 
13.00, 19.55 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.55 “Зваженi та щасливi - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Т/с “Метод Фрейда” (1) 
22.35 “Хата на тата” 

нОВий канаЛ
06.15 М/с “Роги та копита” 
06.35, 08.40, 10.55, 19.00 
Т/с “Воронiни” 
07.00 Пiдйом 
09.00, 16.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00 Репортер 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Х/ф “Мерехтливий” (2) 

трк “Україна”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.45 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Просте життя” 
12.00, 19.40 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00, 04.00 Т/с “Врятувати 
боса” 
20.50 Т/с “Країна 03” 
21.55 Футбол. ЧС 2014. 
Iспанiя - Чилi 
00.00 Великий футбол 

2+2
06.15 “Обережно, модерн!” 
06.40 Т/с “Спецзагiн Кобра 
11” (1) 
08.35, 21.00 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30 “Новини 2+2” 
09.30 Х/ф “Дума про 
Ковпака”. 1 c. (1) 
11.25 Х/ф “Дума про 
Ковпака”. 2 c. (1) 
13.30 Д/п “Карлики у 
Всесвiтi” 
14.05 Д/п “ВМФ СССР. 
Хронiка перемоги” 
14.40 Д/п “Таємницi 
розвiдки” 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с 
“Ментовськi вiйни-4” (1) 
21.25 Т/с “Цiлком таємно” 
(2) 
00.25 Х/ф “Муха” (2) 
02.05 Х/ф “Ярослав 
Мудрий”. 2 c. (1) 

Ут-1
06.50, 07.15, 08.15 Спорт 
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.35, 23.30 На слуху 
08.35 Кориснi поради 
09.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Австралiя - 
Нiдерланди 
11.20 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Камерун - Хорватiя 
13.40 “Надвечiр’я” 
з Т. Щербатюк 
14.45 Euronews 
14.55, 21.40 Дiловий свiт 
15.20 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Iспанiя - Чилi 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014.Колумбiя- Кот-
д’Iвуар 
21.00 Пiдсумки дня 
21.50 Книга.ua 
22.15 Д/ф “Київська 
старовина. Свiт 
мистецтва” 
23.00, 00.00, 01.00 
Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.50 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.10 Т/с “Татусi” 
12.15, 13.15 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
14.15 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” 
20.30, 21.30 Т/с 
“Поцiлуймося” 
22.30 “Територiя обману” - 
“Сучасний ремонт i матерiали” 

ІнтЕр
05.25, 10.00 Т/с 
“Повернення Мухтара-2” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Вiра. Надiя. Любов” 
23.35 Т/с “Скандал 2” (2) 
00.30 Х/ф “Пограбування 
по-iталiйськи” 

ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини України” 
14.30 “Європа очима українця” 
15.00 “Походження стилю” 
15.45, 19.30 “Тема дня” 
16.00, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Фабрика iдей” 
21.30 “Розмова без нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Маестро Моди” 
08.00 Програма “Лiкарська 
справа в Українi” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Невiдома Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
13.00 “Весна прийшла”, 
Нiколо та Наталя Бучинська 
14.00 Х/ф “Повiнь шаленої рiки” 
17.00 Програма “Невiдома 
Україна” 

Ут-1
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.30, 23.30 На слуху 
08.35 Кориснi поради 
09.15 Футбол. Чемпiонат свiту-
2014.Швейцарiя - Еквадор 
11.20 Футбол. Чемпiонат свiту-
2014. Францiя - Гондурас 
13.40 Хто в домi хазяїн? 
14.00 Вiкно в Америку 
14.40 Euronews 
15.10 Брифiнг Кабмiну України 
15.20 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Аргентина - 
Боснiя i Герцеговина 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат свiту-
2014. Нiмеччина - Португалiя 
21.00 Пiдсумки дня 
21.50 Д/ф “Вiвальдi. 
Феномен “Пiр року” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.45 ТСН
10.00 М/ф “Алладiн” 
10.25 Х/ф “Афоня” 
12.20 Х/ф “Хочу замiж” 
14.15, 03.20 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” 
20.30, 21.30 Т/с 
“Поцiлуймося” 
22.30 “Грошi” 

ІнтЕр
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
10.00, 12.25 Т/с “Танцi 
марiонеток” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.20 “Жди меня” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00, 02.15 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Вiра. Надiя. Любов” 
23.35 Т/с “Скандал 2” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
08.10 Вiкно в Америку 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.45 Програма “Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча година 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Витiвки у 
старовинному дусi” 
17.00 Невiдома Україна 
17.30 Музична програма 

“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.35 Х/ф “Зламаний меч” 

ICTV
06.35, 08.15 Факти тижня 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Т/с “Прокурорська 
перевiрка” 
11.55, 13.25 Х/ф 
“Вторгнення” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.15 Х/ф “Лузери” 
16.40 Х/ф “Хлопчаки-
нальотчики” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.30 Дiстало! 
21.20 Свобода слова 
00.15 Х/ф “Коломбiана” (2) 

стБ
06.35, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.30, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.45 “Зiркове життя. 
Смертельнi розваги” 
10.40, 01.45 Х/ф “Пригоди 
Шерлока Холмса i доктора 
Ватсона” (1) 
13.35, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
14.40 “Битва екстрасенсiв” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Т/с “Метод Фрейда” (1) 
22.35 “Вагiтна у 16” 
23.30 “Доньки-матерi” 

нОВий канаЛ
06.35, 08.40, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
07.00 Пiдйом 
11.40 Х/ф “Скубi Ду” 
13.15 Х/ф “Скубi Ду 2” 
15.15 Х/ф “П’ятий елемент” (2) 
18.00, 01.30 Репортер 
18.20, 04.45 Абзац! 
20.00 Ревiзор 
22.40 Ревiзор постшоу 

трк “Україна”
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
03.40 Х/ф “Як знайти 
iдеал” 
05.00 Ток-шоу “Нехай 
говорять. Блудний батько” 
05.50, 06.30 Срiбний 
апельсин 
07.15 Ранок з Україною 
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Квиток на двох” 
18.00 Т/с “Врятувати боса” 
19.40 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.50 Т/с “Країна 03” 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф “Мерзла земля” (2) 

2+2
08.30 Д/п “Гнiв 
планети” 
10.30 Д/п “Протистояння 
тварин” 
11.30 Д/п “Сто один пес” 
12.30 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
13.30 Д/п “Надзвичайнi 
вiйни” 
14.30 Т/с “Iкорний барон” (1) 
18.30 “Новини 2+2” 
19.00 Т/с “Ментовськi 
вiйни-3” (1) 
21.00 “ДжеДАI” 
21.25 Х/ф “Полювання на 
звiра” (2) 
23.20 Х/ф “Чужой” (2) 

Ут-1
06.50, 07.15, 08.15 Спорт 
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.35, 23.30 На слуху 
08.35 Кориснi поради 
09.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Гана - США 
11.20 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Iран - Нiгерiя 
13.40 Не вiр худому кухарю 
14.05 Як це? 
14.45 Euronews 
15.20 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Нiмеччина - 
Португалiя 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Бельгiя - Алжир 
21.00 Пiдсумки дня 
21.50 Д/ф “У майстернi 
Мондрiана” 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.20 Вiд першої особи 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
00.00 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” 
11.00 Т/с “Татусi” 
12.05, 13.05 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
14.05, 03.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” 
20.30, 21.30 Т/с 
“Поцiлуймося” 
22.30 “Мiняю жiнку - 9” 
00.20 Т/с “Атлантида” (2) 

ІнтЕр
05.25, 10.00 Т/с 
“Повернення Мухтара-2” 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським” 
14.50 “Судовi справи” 
15.45 “Сiмейний суд” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Вiра. Надiя. 
Любов” 
23.35 Т/с “Скандал 2” (2) 

ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини 
України” 
14.30 “Будьте здоровi” 
15.00 “Час змiн” 
15.45, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Хатинка Василинки” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.45 “Зона ризику” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “На часi” 
21.30 “Дiловий ритм” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 

11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.40 Програма “Bon 
appetit” 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Ланцюг” 
17.30 Програма “Лiкарська 
справа в Українi” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
“Автоакадемiя” 
22.35 Х/ф 
“Турбулентнiсть-3” (2) 

ICTV
05.45, 08.15 Свобода 
слова 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 16.45 Т/с “Опери” 
11.50, 22.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Дiстало! 
14.15, 16.15 Т/с “Платина” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
23.20 Х/ф “Пункт 
призначення” (2) 

стБ
06.45, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.40, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.00 “Зiркове життя. 
Допитися до слави” 
10.55 Х/ф “Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв в Росiї” 
(1) 
12.50, 19.55 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.45, 00.25 “Зваженi та 
щасливi - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Т/с “Метод Фрейда” (1) 
22.35 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 

нОВий канаЛ
06.15 М/с “Роги та копита” 
06.35, 08.40, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
07.00 Пiдйом 
09.00, 16.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
11.00 Т/с “Щасливi 
разом” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00, 01.40 Репортер 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Х/ф “Перстень 
мушкетерiв” 

трк “Україна”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Просте життя” 
12.00, 19.40 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Врятувати боса” 
20.50 Т/с “Країна 03” 
21.55 Футбол. ЧС 2014. 
Бразилiя - Мексика 
00.00 Великий футбол 

2+2
06.20 Х/ф “Хлеб, золото, 
наган” (1) 
07.35, 09.30 Т/с “Джокер” (1) 
08.35, 21.00 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30 “Новини 2+2” 
16.30 Т/с “Ментовськi 
вiйни-3” (1) 
19.00 Т/с “Ментовськi 
вiйни-4” (1) 
21.25 Т/с “Цiлком таємно” (2) 
00.25 Х/ф “Павуки” (3) 

Чортківська районна держадміністрація 
оголошує конкурс на заміщення вакантних 

посад: начальника відділу розвитку 
інфраструктури райдержадміністрації, головного 

спеціаліста відділу розвитку інфраструктури 
райдержадміністрації.

Умови конкурсу:
1. На посаду начальника відділу розвитку інф-

раструктури райдержадміністрації: громадянство 
України, володіння державною мовою, освіта вища 
відповідного професійного спрямування, стаж робо-
ти за фахом у державній службі на керівних посадах 
не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших 

сферах на керівних посадах не менше 7 років, воло-
діння навиками роботи на комп’ютері.

2. На посаду головного спеціаліста відділу розви-
тку інфраструктури райдержадміністрації: громадян-
ство України, володіння державною мовою, освіта вища 
відповідного професійного спрямування, стаж роботи 
за фахом у державній службі не менше 2 років або стаж 
роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

Документи для участі в конкурсі приймаються 
протягом 30 календарних днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: м. Чортків, вул. 
Шевченка, 23, І поверх, каб. № 5. 

тел. для довідок – 2-23-50.

Конкурс
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четвер 21 червня, субота 22 червня, неділя20 червня, п`ятниця

Ут-1
06.00, 21.25 Шустер LIVE 
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.30, 00.30 На слуху 
08.35 Кориснi поради 
09.15 Футбол.Чемпiонат 
свiту-2014.Колумбiя - Кот-
д’Iвуар 
11.20 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Уругвай - Англiя 
13.40 Музична академiя. 
Євробачення 
14.55 Дiловий свiт 
15.20 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Японiя - Грецiя 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Iталiя - Коста-Рика 
21.00 Пiдсумки дня 
00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН 
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.05 Т/с “Татусi” 
12.10, 13.10 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
14.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” 
20.30 “Сказочная Русь” 
21.15 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
23.10 “Свiтське життя” 

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

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Знати бiльше 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.30 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Невiдома 

Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “4 листи фанери” 
17.30 Програма “Bon appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма “Погляд 
зблизька” 
20.40 Програма “Слiд” 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Доля” (2) 

ICTV
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
08.00 Зiрка YouTube 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.40 Т/с “Убивча 
сила” 
11.55, 22.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25 Дивитись усiм! 
14.05, 16.15 Т/с 
“Надзвичайна ситуацiя” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
23.20 Х/ф “Пункт 
призначення-4” (2) 

стБ
07.45 Х/ф “Змiєлов” (1) 
09.35, 18.55 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.50 Х/ф “Кохання та 
розлука” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
19.55 Х/ф “Час щастя” (1) 
22.35 Х/ф “Час щастя-2” (1) 
00.25 Х/ф “Золоте теля” (1) 

нОВий канаЛ
06.10 Kids’ Time 
05.30, 06.15 М/с “Роги та 
копита” 
06.35, 08.40, 11.00, 19.00 
Т/с “Воронiни” 
07.00 Пiдйом 
09.00, 16.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
23.00 Х/ф “21 i бiльше” (2) 
00.55 Х/ф “Удар по 
невинностi” (3) 

трк “Україна”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Просте життя” 
12.00, 19.40 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Врятувати боса” 
20.50 Т/с “Країна 03” 
21.55 Футбол. ЧС 2014. 
Швейцарiя - Францiя 
00.00 Великий футбол 

2+2
08.35 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30 “Новини 2+2” 
09.30 Х/ф “Золота мiна (1) 
12.40 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
14.25 “Облом UA. Новий 
сезон” 
16.30 Т/с “Ментовськi 
вiйни-4” (1) 
19.00 Т/с “Iкорний барон” (1) 
23.00 Х/ф “Дрейф” (2) 
01.00 Жiночий 
американський футбол 
01.45 Х/ф “Схованка” (2) 
03.10 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу”. 2 c. (1) 

Ут-1
06.05 Шустер LIVE 
09.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Iталiя - Коста-Рiка 
11.20 Футбол. Чемпiонат свiту-
2014. Швейцарiя- Францiя 
13.25 В гостях у Д.Гордона 
14.40, 01.50 Музична 
академiя. Євробачення 
16.00 Футбол. Чемпiонат свiту-
2014. Гондурас - Еквадор 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Аргентина - Iран 
21.00 Пiдсумки дня 
21.45 Концертна програма 
23.00 Вiд першої особи 
23.35 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
00.00 Ток-шоу “Дружина” 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 “Хто там?” 
08.10, 08.35 М/с “Гуфi та 
його команда” 
09.00 “Свiтське життя” 
10.00 Х/ф “Непутяща 
невiстка” 
13.50 “Сказочная Русь” 
14.20 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
16.20 “Вечiрнiй квартал” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
20.15 “Українськi сенсацiї. 
Они обокрали Украину” 
21.20 “Вечiрнiй квартал у 
Туреччинi” 
23.25 Х/ф “Карате-пацан” (2) 

ІнтЕр
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.35 Д/ф “Форпост” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Любовi цiлюща 
сила” 
12.00 Т/с “Всупереч усьому” 
16.00 “Мiжнародний 
фестиваль гумору 
“Юрмала 2013” 
18.00, 21.00 Х/ф “Чоловiк 
на годину” 
20.00 “Подробицi” 
22.55 “Великий бокс. Макс 
Бурсак - Мартiн Маррей” 
00.00 Т/с “Слiди апостолiв” 

ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Новини України” 
14.30, 16.45 “Пiснi нашого 
краю” 
14.45 “Пiсля школи” 
15.00 “На часi” 
15.45 “Думки вголос” 
16.00 “ПрофStyle” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00, 19.00 “Панорама 
подiй” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.30 “Скарби роду” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Шляхами Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик таланту” 
22.20 “У пошуках легенд” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
06.30, 11.15 Програма “Про 
нас” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф “Чорний яструб” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Знати бiльше 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Новини Європи 
12.30 Х/ф “Маленькi 
викрадачi” 
14.00 Програма “Лiкарська 
справа” 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Дитяче кiно. М/ф 

“Бiлоснiжка та 7 гномiв” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 В.ф.”Загубленi в часi” 
20.30 Гурт “Долг”.Концерт 
патрiотичної пiснi 
21.30 Х/ф “4 листи фанери” 
23.40 Час-Тайм 

ICTV
06.35 Х/ф “Мортал Комбат. 
Винищення” 
08.00 Зiрка YouTube 
09.10 Квартирне питання 
10.05 Дача 
10.30 Х/ф “Бермудський 
трикутник” 
12.25, 13.15, 20.05 Т/с 
“Дiзнавач-2” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
22.05 Х/ф “Бiла iмла” 
23.55 Х/ф “Химера” (2) 

стБ
08.05 “Караоке на Майданi” 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.10 “Хата на тата” 
12.05 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
14.00 Х/ф “Час щастя” (1) 
16.05 Х/ф “Час щастя-2” (1) 
17.55 Х/ф “Тато напрокат” (1) 
22.00 “Вагiтна у 16” 
22.55 “Доньки-матерi” 
23.55 “Давай поговоримо 
про секс” 

нОВий канаЛ
07.30, 10.00 Ревiзор 
12.40 Ревiзор постшоу 
14.00, 22.50 Хто зверху-2 
15.50 Т/с “Воронiни” 
18.10 Х/ф “Острiв” (2) 
20.40 Х/ф “Суддя Дредд 3Д” 
00.45 Х/ф “21 i бiльше” (2) 
02.25, 03.20, 04.20, 05.10 
Зона ночi 
02.30 Iван Франко 
03.25 Катерина Бiлокур 
Послання 
04.25 Становлення 
українського нiмого кiно 
05.15 25-й кадр 

трк “Україна”
07.00, 19.00, 03.00 Подiї 
07.10, 09.00 Т/с “Iнтерни” 
09.50 Один 
за сто годин 
10.50 Х/ф “Любов до 
запитання” 
12.50 Х/ф “Мама виходить 
замiж” 
14.50, 19.40 Т/с “Лист 
очiкування” 
21.55 Футбол. ЧС 2014. 
Германiя - Гана 
00.00 Великий футбол 
00.55 Футбол. ЧС 2014. 
Нiгерiя - Боснiя 
03.40 Т/с “Право на 
правду” 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, 
модерн!” 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
09.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
11.00 Т/с “Втiкати!” (1) 
19.00 Х/ф “Втiкачi” (2) 
21.00 Х/ф “Три днi на 
втечу” (2) 
23.30 Х/ф “88 хвилин” (2) 
01.45 Х/ф “Дрейф” (2) 
03.10 Х/ф “Фучжоу” (1) 

Ут-1
06.05 Свiт православ’я 
06.40, 07.20, 08.40 Спорт 
06.50 Д/ф “На Його територiї...” 
07.30 Ток-шоу “Дружина” 
09.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Аргентина- Iран 
11.20 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Нiгерiя - Боснiя 
i Герцеговина 
13.25 В гостях у Д.Гордона 
14.25 Д/ф “Останнiй напис” 
15.20 Дiловий свiт. 
Тиждень 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Нiмеччина - Гана 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Бельгiя - Росiя 
21.00 Пiдсумки дня 
21.30 Х/ф “Два бiйцi” 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 
23.35 Х/ф “Син полку” 
00.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. США - Португалiя 

1+1
06.00 Х/ф “Змiєлов” 
07.35 Мультфiльм 
08.10, 08.35 М/с “Гуфi та 
його команда” 
09.00 Лотерея “Лото-забава” 
10.10 ТСН
11.00 “Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя” 
12.05 М/ф “Маша i ведмiдь” 
14.55 “Мiняю жiнку - 9” 
16.25 Х/ф “Рiдна 
кровиночка” 
18.25 “Українськi сенсацiї. 
Они обокрали Украину” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Мiй малюк зможе” 
22.10 Х/ф “Улюблена дочка 
тата Карло” 
00.15 Х/ф “Квiтка зла” 

ІнтЕр
06.00 Т/с “Слiди апостолiв” 
07.50 “Великий бокс. Макс 
Бурсак - Мартiн Маррей” 
08.55 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.30 “Недiльнi новини” 
10.00 Т/с “Гидке каченя” 
14.00 Х/ф “Чоловiк на 
годину” 
18.00 Х/ф “Не в хлопцях 
щастя” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.45 Т/с “Без права на 
вибiр” 
03.35 Д/ф “Леонiд Биков. 
Зустрiчна смуга” 

ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
15.30 “Шляхами Тараса” 
15.45 “Крiзь призму часу” 
16.00 “Назбиране” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.15 “Словами малечi про 
цiкавi речi” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.00 “На власнi очi” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Скарби роду” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
08.00 Новини Європи 
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 Дитяче кiно. М/ф 
“Бiлоснiжка та 7 гномiв” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Сiльський 
календар” 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма “Маестро 
Моди” 
16.30 Програма “Лiкарська 
справа в Українi” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма “Слiд” 
17.40, 21.30 Програма “Про 
кiно” 
18.00 Програма “Золоте 
стремено” 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40, 21.00 Невiдома 
Україна 
22.00 Х/ф “Далекий 
пострiл” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.50 Х/ф “Американський 
нiндзя-4. Повне 
винищення” 
10.50, 13.15 Т/с “Платина” 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф 
“Законослухняний 
громадянин” 
22.20 Х/ф “Пункт 
призначення-5” (2) 
00.05 Х/ф “Пункт 
призначення-4” (2) 

стБ
07.10 Х/ф “Чорний принц” (1) 
09.00 “Все буде смачно!” 
10.30 Т/с “Метод Фрейда” (1) 
14.50 Х/ф “Тато напрокат” (1) 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
20.30 Х/ф “Лабiринти 
кохання” (2) 
22.05 Х/ф “Торкнутися 
неба” (2) 
23.55 Х/ф “Iнтердiвчина” (2) 

нОВий канаЛ
09.00 М/ф “Замбезiя” 
10.40 М/ф “Том i Джеррi: 
фiльм” 
12.15 Файна Украйна 
14.20 Хто зверху-2 
16.15 Т/с “Воронiни” 
18.15 Х/ф “Руйнiвник” (2) 
20.40 Х/ф “Фахiвець” (2) 
23.00 Х/ф “В облозi 2” (2) 
01.05 Х/ф “Сестри” (2) 

трк “Україна”
06.20 Подiї 
07.00 Таємницi зiрок 
07.55 Х/ф “Мама виходить 
замiж” 
09.50 Т/с “Країна 03” 
15.00, 20.30 Т/с “Лист 
очiкування” 
19.00 Подiї тижня 
23.00 Х/ф “Любов до 
запитання” 
01.00 Д/ф “1941” (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 Х/ф “Блокада” (1) 
13.00 “Бушидо” 
15.00 Д/п “Вiннi Джонс та 
Дика Раша” 
17.00 Х/ф “Вiйна 
драконiв” (1) 
19.00 Х/ф “Чорна 
дiра” (1) 
21.00 Х/ф “Чужi” (2) 
00.00 Х/ф 
“Бладрейн-2” (3) 
01.45 Х/ф “88 хвилин” (2) 

ОВЕн (21.03-20.04) 
Поради друзів і колег по ро-

боті, яким ви довіряєте, будуть 
не зайвими. Зараз не самий 
слушний момент для вкладан-
ня грошей у спільний бізнес. 

тЕЛЕЦь (21.04-21.05) 
У вас з’явиться багато способів 

домогтися бажаного й просунути-
ся кар’єрними сходами. Добитися 
цього можна буде винятково своєю 
працею. Затівати сварки й конфлік-

ти небажано, на випади недобро-
зичливців краще не звертати увагу. 
БЛиЗнЮки (22.05-21.06)

Виявіть свої лідерські якості, 
це буде дуже важливо, але уни-
кайте приймати відповідальні 
рішення. Ви будете схильні впа-
дати на порожньому місці в без-
глузді образи на навколишніх, так 
що постарайтеся докласти мак-
симум зусиль на приборкання не-
контрольованого роздратування.

рак (22.06-23.07) 
Не виключені зовсім не-

сподівані проблеми в роботі. 
При спілкуванні з оточуючими 
людьми ви можете розрахо-
вувати на повне взаєморозу-
міння. Ваша власна інтелек-
туальна активність і ділова 
хватка будуть на висоті. 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Постарайтеся бути дисци-

плінованими й пунктуальни-

ми, в цьому випадку багато 
проблем вирішаться успішно 
та вигідно, відкриваючи вам 
шлях до нових досягнень. 

ДІВа (24.08-23.09)
Ваша здатність вирішити 

майже всі свої справи за-
лишиться при вас. Час на 
роботу й відпочинок розпо-
діляйте раціонально. По-
старайтеся дотримуватися 
обережності та обачності. 

тЕрЕЗи (24.09-23.10)
Значний ризик великих 

втрат, тому постарайтеся не 
вплутуватися в авантюри. Всі 
виникаючі питання будуть роз-
глянуті вами швидко й рішуче. 
скОрПІОн (24.10-22.11)

Не бійтеся ризикувати і дійте, 
у вас з’явиться можливість реалі-
зувати навіть свої найнавіженіші 
плани. Дипломатичність дозволить 
вирішити матеріальні труднощі. 

стрІЛЕЦь (23.11-21.12)
Обсяг навантаження на ро-

боті бажано планувати більш 
ретельно. Невдача через дріб-
ниці провокує роздратування, 
тому постарайтеся відгородити 
себе від непотрібних контактів. 
кОЗЕрІГ (22.12-20.01)  

У справах імовірні деякі 
утруднення. Не прислухайтеся 
до мнимих доброзичливців і 
аматорів давати поради, при-

ймайте всі рішення самостійно. 
ВОДОЛІй (21.01-19.02)

Ви будете схильні до спонтан-
них дій, що може трохи заважати. 
Постарайтеся не обіцяти зайвого, 
дотримуйтеся помірності. 

риБи (20.02-20.03)
Вам призначено стати 

центром загальної уваги, до 
ваших ідей будуть уважно 
прислухатися. Друзі допо-
можуть вам розвіятися. 

17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
20.00 Знати бiльше 
21.30 Програма 
“Bon appetit” 
22.35 Х/ф “До революцiї на 
двох конях” (2) 

ICTV
07.45, 08.45, 12.45 Факти. 
Ранок 
08.00 Зiрка YouTube 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Т/с “Опери” 
10.50, 16.40 Т/с “Убивча сила” 
11.50, 22.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
13.25 Дивитись усiм! 
14.10, 16.15 Т/с “Платина” 
15.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
23.20 Х/ф “Пункт 
призначення-3” (2) 

стБ
06.45, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.40, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.55 “Зiркове життя. 
Дружина на мiльйон” 
10.55 Х/ф “Торкнутися 
неба” 
12.45, 19.50 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.45 “Зваженi та щасливi - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.50 Т/с “Метод 
Фрейда” (1) 
22.35 “Давай поговоримо 
про секс” 

нОВий канаЛ
06.35, 08.40, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
07.00 Пiдйом 
09.00, 16.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
11.00 Т/с “Щасливi разом” 
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка” 
18.00 Репортер 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Х/ф “У зонi 
смертельної небезпеки” (2) 

трк “Україна”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с 
“Слiд” 
10.00 Т/с “Просте життя” 
12.00, 19.40 Ток-шоу 
“Говорить Україна” 
18.00 Т/с “Врятувати боса” 
20.50 Т/с “Країна 03” 
21.55 Футбол. ЧС 2014. 
Уругвай - Англiя 
00.00 Великий футбол 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI” 
09.00, 18.30 “Новини 2+2” 
09.30 Х/ф “Дума про 
Ковпака”. 3 c. (1) 
11.05 Х/ф “Дума про 
Ковпака”. 4 c. (1) 
12.50 Д/п “Зорянi духи” 
13.50 Д/п “Винищувач Як-3” 
14.05 Д/п “ВМФ СССР. 
Хронiка перемоги” 
14.40 Д/п “Таємницi 
розвiдки” 
15.30 “Українськi 
сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с 
“Ментовськi вiйни-4” (1) 
21.25 Т/с “Цiлком таємно” 
(2) 
00.25 Х/ф “Муха-2” 
Треуг 
02.15 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу”. 1 c. (1) 
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Різне10
Знай наших!

Із метою заохочення студентів коледжу до 
систематичних занять фізичною культурою, 
участі в спортивних секціях, покращення 
стану здоров’я, гармонійного розвитку осо-
бистості, підвищення рівня спортивної май-
стерності та участі у спортивних змаганнях 
різних рівнів викладачі фізичного виховання 
Чортківського державного медичного коле-
джу, завдяки вагомій підтримці та сприянню 
директора навчального закладу, заслужено-
го лікаря України, канд. мед. наук Любомира 
Білика, організували туристичну поїздку в 
смт Підволочиськ для перегляду змагань з 
мотокросу. Дана поїздка стала приємною 
винагородою для студентів – найактивніших 
учасників різних спортивних секцій коледжу 
– за сумлінне ставлення до навчального про-
цесу загалом.  

Вид мотоперегонів об’єднав у собі мото-
крос і ендуро. До слова, кантрі-крос – це 
змагання на спеціально підготовленій трасі 
з елементами пересіченої місцевості, на яку 
добавлено природні перешкоди: спуски-
підйоми, броди. Тобто спортсмени долають 
відстані річкою, лісом, болотяним відрізком 
шляху, горами чи териконами. Довжина та-
кої траси коливається від 6 до 16 кілометрів. 
Учасники стартують за схемою «ліман». Пе-
ред стартом мотоцикли стоять заглушеними 
на підставках. Машини потужнішого класу 
розміщують попереду, а слабшого – позаду; 
самі ж спортсмени знаходяться за десять 
метрів від своїх «залізних коней». Відтак – 
старт; тривалість заїзду – 90 хвилин; відлік 

часу розпочатий 
– учасникам по-
трібно якомога 
швидше добігти 
до мотоциклів, за-
вести їх і – гонка… 

Фантасмагорія 
нестримної енер-
гії руху охоплює 
всіх – і спортсме-
нів, і вболіваль-
ників. Видовище 
направду – не-
ймовірне! 

Відрадно, що 
кожен із викла-
дачів нашого на-
вчального закла-
ду є взірцем для 
своїх студентів. І 
вельми приємно 
зазначити – учас-
никами даних 
змагань були наші 

краяни – викладач фармацевтичних дисци-
плін Чортківського державного медичного 
колежу Олександр Білик і лікар-стоматолог, 
канд. мед. наук Андрій Білик. Слід зауважи-
ти, Олександр у 2011 році за підсумками всіх 
етапів чемпіонату України виборов ІІІ місце 
саме у кантрі-кросі. В часі цьогорічних зма-
гань Олександр став володарем знову ж таки 
ІІІ місця, Андрій посів VIII. 

Варто сказати, дані змагання були як для 
спортсменів, так і для їх техніки доволі не-
легким випробуванням. Загалом все про-
йшло вдало, без серйозних травм чи поло-
мок. Хоча непередбачувана прикрість все 
ж трапилася: під час гонки один із учасників 
після стрибка з трампліна та невдалого при-
землення впав, створивши при цьому сер-
йозну небезпеку не лише для себе, а й для 
інших гонщиків. Проте, на щастя, неподалік 
знаходилися студенти нашого медичного. 
Не зволікаючи, адекватно проаналізувавши 
ситуацію, вони  надали першу медичну до-
помогу та стежили за станом потерпілого 
до приїзду карети швидкої. За професійно 
надану допомогу (саме це відмітили фахові 
майстри-медики) головний суддя та органі-
затори перегонів наприкінці змагань виголо-
сили подяку студентам і викладачам коле-
джу.  

юрій ГУЦУЛ, 
керівник фізичного виховання 

Чортківського державного 
медичного коледжу

Вкотре розглядаючи воєнні події Чорт-
ківської офензиви червня 1919 р., мимоволі 
спадає на думку порівняння із сучасними по-
діями революції і війни за цілісність Україн-
ської держави. Польща – ворог у війні 1918-
1919 рр. тепер стала нашим союзником на 
міжнародній арені. Але знову, як і 95 років 
тому, гинуть молоді українські військові, зде-
більшого із Західної України. Плакали матері 
тоді, плачуть і тепер, і повертались сини вес-
ною з Небес. 

Влада Януковича і російські окупанти в ході 
революції й війни вбивали і вбивають не тіль-
ки українців. Загинули білорус, вірмен, про-
пали (були викрадені і вбиті) азербайджанин, 
молдаванин, загинув не один російськомов-
ний громадянин України. 95 років тому в ря-
дах Галицької армії, окрім українців-галичан, 
воювали німці, австрійці, осетини, чехи, ро-
сійськомовні українці з Центральної України, 
направлені на допомогу ЗУНР наказом геть-
мана Скоропадського, і навіть росіяни. Ще 
один цікавий збіг – під час роботи паризької 
мирної конференції у червні 1919 р. ЗУНР під-
тримувала лише Великобританія. Попри те, 
що зараз фактично всі країни Європи стали 
на захист України, в Києві на імпровізованій 
«йолці» на Майдані найвища «прикраса» – 
прапор саме Великобританії. У 1919 р. Поль-
ща вводила в оману світову громадськість 
щодо реальних справ у Галицькій державі та 
в УНР. Тепер Росія зі всіх сил бреше своїм 
громадянам про Україну. Зрештою, і росій-
ські ленінці з творців Української держави 
(така назва ЗУНР до 13 листопада 1918 р.) 
зробили ворогів народу. 

Коли 8 червня галицька артилерія вдарила 
по ворожих гарматах, постраждало декіль-
ка житлових будинків, не певен, чи поляки 
умисно ставили гармати біля житла. Після 
повернення польської влади знайшлося 
чимало «синів лейтенанта Шмідта» і «Кісє-
льових» по-польськи, які стверджували, що 
снаряди потрапили саме в їхній будинок, і 
українці стріляли по костелу та високих спо-
рудах. Ймовірність пошкодження цивільних 
будинків (невідомо, чи поляки, чи українці 
там жили, чи інші) не бралася до уваги, адже 
в ході війни ворога потрібно знищити. Що ма-
ємо сьогодні? 

Добре відоме масове «зголошення» (тер-
мін того часу) галичан в УГА під час насту-
пальної операції у червні. Добровольців було 
так багато, що Начальна команда Галицької 
армії вирішила сформувати 6 нових бригад, 
зокрема, 16-ту Чортківську бригаду, створив-
ши з них 2 корпуси – 4-й і 5-й. Менш відомим, 
навіть дивним з погляду сьогодення, є те, 

що під час Чортківської офензиви виявили 
бажання служити в Галицькій армії багато ко-
лишніх офіцерів царської армії, коли коман-
дуючим Галицької армії за рішенням диктато-
ра Петрушевича став генерал Греков. Після 
падіння, спричиненого українськими ж соці-
алістами, гетьмана Скоропадського, багато 
офіцерів (зокрема русифікованих українців 
і росіян) поїхали в Галичину. Вони не хотіли 
підтримувати Петлюру – «врага России», але 
також і не бажали вступати в ряди армії Де-
нікіна, котрий абсолютно не визнавав навіть 
української автономії. 

Спільним є те, що брехня й темрява полі-
тиків і громадян були і є на заваді правди. На 
жаль, брехлива темінь буває сильнішою від 
завзятості і мужності воїна. Та все ж Правда, 
Честь і Зброя переможуть! 

Ярослав ДЗІСЯК, 
історик, ВО “Свобода”

* * *
Минулої п`ятниці у центральній районній 

бібліотеці за ініціативою директора Окса-
ни Колівошко проведено історичну годину 
«Чортківська офензива – героїчне свято 
української перемоги». Ведучими були біблі-
отекарі Наталія Гриців та Олена Рибух. Сут-

ність теми розкрив кандидат історичних наук, 
викладач ЧІПБ ТНЕУ Ярослав Дзісяк. Були 
присутні студенти групи ФМО-11. 

«Україно, я твій вірний солдат,
я тобі все, що маю, віддам…» 

У країнах, що переймаються проблемами довкілля, президенти, 
прем’єр-міністри, міністри охорони навколишнього середовища 
не лише проголошують заяви, в яких зобов’язуються піклуватися 
про довкілля, а й підкріплюють свої слова конкретними діями. По-
треба дбайливо ставитись до довкілля є особливо актуальною і 
для України, яка зазнала найстрашнішої в світі Чорнобильської 
катастрофи. В Україні давно назріла необхідність робити більш 
серйозні, принципові кроки в напрямі збереження навколишнього 
середовища, аніж проголошувати чергові декларації.

Слід пам’ятати: побутові відходи – це не тільки забруднення 
довкілля, а й значний, проте дуже слабо використовуваний у 
нас сировинний ресурс.

Через захоронення на полігонах усього сміття вперемішку еконо-
міка України щороку втрачає 3,3 млн. т макулатури, 550 тис. т мета-
лів, 600 тис. т полімерів, 770 – скла, 550 – текстилю. Велику частину 
цих матеріалів наша держава імпортує, витрачаючи такі дефіцитні 
зараз долари, хоча сучасні технології роблять можливою переробку 
більшості компонентів побутових відходів.

Вторинні матеріали при грамотному використанні дають змогу 
вирішити цілий ряд екологічних та економічних питань. Вдумай-
тесь: в Україні є 15 тисяч сміттєзвалищ загальною площею 260 
тис. га, причому жодне з них не відповідає сучасним вимогам!

Однозначно, діяти звичайними методами й надалі, просто 
нагромаджувати все вкупі не можна. Змінювати стереотипи 
завжди важко. Навіть законослухняним європейцям не так 
легко було звикнути сортувати сміття (далеко не всім краї-
нам ЄС, до речі, вдалося прищепити цю корисну звичку своїм 
громадянам). Але в принципі нічого складного в цьому немає: 

удома розкладаєш відходи по різних пакетах: в один – папір, у 
інший – скло, окремо – ПЕТ-пляшки та пластик. Решту поки що 
відправляємо у звичне відро для сміття.

Слід собі зазначити, що в синій контейнер з написом «Па-
пір» можна викидати газети, журнали, папір, картонні упаковки 
від будь-яких товарів, але не тетрапаки. Останні утилізують 
окремо (поки що всього на двох заводах в Україні – у Києві та 
Харкові), бо вони складаються з трьох шарів абсолютно різних 
матеріалів: 75 відсотків паперу, 20 – поліетилену і 5 – алюміні-
євої фольги. Переробники спершу подрібнюють такі упаковки, 
потім розмочують, щоб відокремити різні фракції, а відтак із 
кожною працюють окремо.

У контейнер жовтого кольору з написом «Пластик» можна вики-
дати ПЕТ-пляшки (попередньо відкрутивши кришку і спресувавши 
їх, аби машина не возила повітря), окремо – поліетилен високої 
щільності, який використовується для виготовлення іграшок; поліе-
тилен низької щільності, що застосовується для прозорих упаковок 
та пакетів. А от тару від миючих засобів та сильно забруднену жи-
ром, насамперед від олії, віддавати на переробку не можна. Чому? 
Бо жир, потрапляючи в апарат для гранулювання ПЕТ-пляшок, лег-
ко займається і виводить пристрої з ладу.

До речі, у нас полюбляють спалювати пластик, приміром, 
прибираючи після себе на пікніку, але одним із продуктів зго-
ряння пляшок з-під мінералки чи звичайного поліетиленового 
пакета є діоксин, котрий у 20 разів токсичніший за ціанистий 
калій. Ця речовина надзвичайно стійка, не розпадається з 
плином часу і активно мігрує по планеті, потрапляючи в наш 
організм через повітря, їжу та воду.

Діоксин викликає ракові захворювання і мутації в генах, 
уражає печінку і систему травлення, погіршує якість крові, по-
шкоджує судини, а потрапивши на шкіру, викликає висипки, ви-
разки, випадіння волосся тощо.

І нарешті у контейнер з написом «Скло» можна викидати 
будь-яку скляну тару та склобій, що використовують для ви-
готовлення нового скла. Для виробництва прозорого скла у 
зварену скломасу додають не більше 48 відсотків склобою, а 
для кольорового – навіть понад 70. Це дозволяє заощадити 
первинну сировину та енергію, адже не потрібно видобувати 
додатково вапно, пісок, соду та й плавлення битого скла ви-
магає нижчих температур, ніж первинна сировина.

Останнім часом серед найбільш гострих проблем відходів є 
утилізація поліетилену. Кількість поліетиленових відходів на-
стільки велика, що деякі країни заборонили застосування по-
ліетиленових виробів взагалі.

Поліетилен є дуже стійким полімером, який повільно розклада-
ється у побутових відходах, що спричиняє величезні його об’єми 
у ТПВ. Водночас така властивість поліетилену дуже придатна у 
рециклінгових матеріалах, де потрібні висока стійкість до дії на-
вколишнього середовища та подовження строку служби. Дана 
проблема гостро торкнулась і нас, жителів Чортківщини. 

Дбаючи про охорону довкілля, студенти Чортківського дер-
жавного медичного коледжу, який очолює заслужений лікар 
України, кандидат медичних наук Л.Білик, провели акцію зі 
збору поліетиленових відходів. Хочемо, щоб добрий почин, 
запроваджений студентами-медиками, підтримали всі жителі 
району, небайдужі до здоров’я і довкілля, що нас оточує.

Олег нОГа, 
Микола ЗаЦЕРКОВнИЙ, 

викладачі хімії 
Чортківського державного медичного коледжу

(З пісні гурту «Сокира Перуна»).

У гармонії – спорт і медицина
нещодавно у смт Підволочиськ відбувся ІІ етап чемпіонату України 

з мотокросу в розділі кантрі-крос.

Довкілля
Час для негайних дій – настав!

тенденції останніх десятиліть наочно переконують, що сучасний світ опинився на межі катастрофи 
планетарного масштабу. Щоб пробудити приспану пильність homo sapiens, спонукати його до негайних дій, 

передова світова спільнота й започаткувала Всесвітній день довкілля, який ми відзначали 5 червня.
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Застереження

земельні ділянкиквартири

Неповнолітнім на замітку

Засторога

здаю в оренду

Міграційна служба інформує

2-кімнатна квартира з ремонтом в районі 
хлібокомбінату. Загальна площа – 51,5 кв. м. Мож-
ливе використання під офіс. тел. 099-739-46-26.

2-кімнатна квартира у смт Заводське, на 
4-му поверсі, площею 50 кв. м, у хорошому стані. 
Можна з меблями. тел.: 2-46-20, 096-386-87-96. 

3-кімнатна квартира по вул. Незалеж-
ності, на 1-му поверсі; євроремонт, пластикові 
вікна, лоджія, підвал. Є лічильники, індивіду-
альне опалення, телефон, інтернет, кабельне 
телебачення, 2 грядки. Ціна договірна. 

тел. 097-625-00-10. 

1-кімнатна квартира в центральній части-
ні Чорткова. тел. 067-727-03-09.

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу но-
вої школи, є газ, світло, вода, сарай, два гаражі 
для бусів, 18 сотих землі. Недорого. Земельна 
ділянка – 27 сотих у с. Горішня Вигнанка.

тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

новий будинок по вул. Заводській, житлова 
площа – 215 кв. м, у завершеному стані. Зе-
мельна ділянка – 8,5 сотих. 

тел. 068-006-33-96. 

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

тел.: 050-706-97-84, 098-541-53-04. 

двоповерховий будинок у смт Заводське по 
вул. Сонячній, 26 (колишній піонерський табір). 
Загальна площа – 220 кв. м, із них житлова – 113 
кв. м. Будинок розміщений за 3 км від Чорткова, 
також під будинком є великий підвал. Поблизу – 
магазини, школа, дитячий садок, лікарня. Ціна 
договірна. тел.: 5-73-84, 098-294-58-60. 

будинок по вул. Кобилянської, 40, загальна 
площа – 154 кв. м, житлова – 84 кв. м. Євроре-
монт, сарай, гараж, сад, город, два підвали, 
своя свердловина, стаціонарний телефон, ін-
тернет. Все приватизовано. Можливий обмін на 
одно-, двокімнатну квартири з доплатою. Ціна 
договірна. тел.: 2-27-18, 097-144-60-82. 

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

тел.: 050-745-70-90, 068-396-64-24.

приватизована земельна ділянка площею 
10 сотих у районі Синякового (за заправкою) по 
вул. Затишній. 

тел.: 2-45-93,
096-443-30-66. 

Подяка
Напередодні Дня медичного працівника 

хочу привітати з професійним святом заступ-
ника головного лікаря зі с. Кривеньке Марію 
Орестівну Сенюк. За чуйне серце, лагідність, 
турботу про своїх пацієнтів, професіоналізм 
хочу подякувати та побажати їй здоров`я, бла-
гополуччя, усіх гараздів на многії і благії літа.

З повагою – Марія Павлівна КОЗЛюК

тимчасове посвідчення серії ТП за № 033313, 
видане 17 січня 2008 р. на ім`я: ГЛОВЮК Андрій 
Миколайович.

тимчасове посвідчення за № 033089, вида-
не 20 лютого 2007 р. Чортківським РВК на ім`я: 
РЕКРуТ Андрій Володимирович.

 У період із 20 травня по 26 вересня ц. р. 
по всій території нашого району проводиться 
комплекс заходів, спрямованих на виявлен-
ня та знищення нелегальних посівів маку й 
конопель, перекриття каналів надходження 
наркозасобів до споживачів, установлення та 
притягнення до кримінальної відповідальнос-
ті осіб, які займаються незаконними операці-
ями з наркотиками, та недопущення витоку в 
незаконний обіг наркосировини рослинного 
походження. 

Кримінальним Кодексом України, зокрема 
статтею 310, передбачено відповідальність 
за незаконний посів або вирощування сно-
творного маку чи конопель. Такі дії караються 
штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або арештом на 
строк до шести місяців, чи обмеженням волі на 
строк до трьох років. А незаконний посів або 
вирощування снотворного маку чи конопель 
особою, яка була засуджена за цією статтею 
чи яка раніше вчинила один із злочинів, пе-
редбачених статтями 307, 309, 311, 317 цього 
Кодексу, або вчинені за попередньою змовою 
групою осіб із метою збуту, а також незакон-
ний посів або вирощування снотворного маку 
чи конопель у кількості п’ятиста і більше рос-

лин  карається позбавленням волі на строк від 
трьох до семи років.

Нагадуємо, посіви маку та коноплі в Укра-
їні дозволені лише спеціалізованим підпри-

ємствам, які отримали відповідну ліцензію, 
дозвіл та  здійснюють охорону посівів держав-
ною службою охорони. Усім іншим громадя-
нам, навіть за квітку маку чи кущ коноплі та 
незначні посіви, загрожує відповідальність.

Олег ЯнЧИнСЬКИЙ, 
начальник Чортківського РВ УМВСУ

в Тернопільській області,
                                                     майор міліції

Якщо тобі не виповнилось 16 років і при 
прийнятті на роботу від тебе не вимагають 
дозволу на працевлаштування, така праця є 
незаконною і твої права не захищатимуться. 
Згідно із законодавством України про працю 
робочий час для дітей не повинен перевищу-
вати 36 годин на тиждень, якщо тобі  від 16 до 
18 років; 24 години на тиждень – якщо тобі від 
15 до 16 років. У такому режимі ти маєш право 
працювати й під час канікул. Якщо ти працю-
єш протягом навчального року у вільний від 
навчання час, твій робочий день не повинен 
перевищувати: 18 годин на тиждень, якщо тобі 
від 16 до 18 років; 12 годин на тиждень – від 14 
до 15 років.

Заробітна плата неповнолітнім працівни-
кам при скороченій тривалості робочого часу 
виплачується в такому ж розмірі, як і повно-
літнім. На кожному підприємстві, в установі 
чи організації має вестися спеціальний облік 
працівників, які не досягли 18-річного віку, із 

зазначенням дати їх народження.
Неповнолітні працівники мають право на 

щорічну відпустку тривалістю 31 календарний 
день у зручний для них час. У перший рік робо-
ти відпустка може бути надана до настання 6 
місяців безперервної роботи на підприємстві. 
Також вони мають право на додаткову опла-
чувану відпустку, яка надається з учбовою 
метою для складання екзаменаційної сесії та 
держаних іспитів.

Використання праці дітей на тяжких робо-
тах, на роботах зі шкідливими та небезпеч-
ними умовами праці, а також залучення до 
роботи у вихідні дні, виконання надурочних 
робіт і робіт у нічний час – заборонено законо-
давством України.

                                                                                               
Василь КОРнаК, 

начальник служби у справах дітей 
райдержадміністрації 

                                                                                                                                      

Капровий жук пошкоджує понад 100 видів 
різної продукції, особливо зернової, м`ясної, 
молочної та лісової, а також псує солод, сухі 
дріжджі, джутову мішкотару. Основна небез-
пека капрового жука полягає в 
тому, що він багатоїдний і має 
високу пристосованість до не-
сприятливих умов (температур, 
нестачі їжі, перенаселення). У 
цей час його личинки впадають 
у стан діапаузи (сплячки) – пе-
рестають рухатись, харчува-
тись, дихати. Вони тоді стійкі до 
отрут (пестицидів та фуміган-
тів). Такий стан може тривати 
3 роки. 

Дорослий жук невеликого 
розміру – довжина тіла 1,8-3 
мм, ширина 0,9-1,7 мм, тіло опу-
кле, зверху блискуче від світ-
лого до темно-коричневого кольору. Личинка 
завдовжки 4-5 мм, жовтувато-бурого кольору. 
Самка відкладає 65-130 яєць на різних про-
дуктах, тарі, які при перевезенні можуть пере-
возитися в різні місця та країни. Шкідник дає 
за рік 2-3 генерації. Пошкоджені личинками 
капрового жука продукти стають зовсім не-
придатними, отруйними як для людських, так і 
для тваринних організмів.

Для своєчасного виявлення необхідно ре-
гулярно проводити обстеження зерносховищ, 
складів на гуртовнях, транспорту, де зберіга-
ється і чим завозяться імпортні товари. При 

обстеженні слід оглядати 
тріщини у стінах, підлозі, а 
також павутину.

Заходи боротьби: огляд 
та експертиза підкарантин-
них матеріалів, які надходять 
зі зони карантинного обме-
ження. Завезення всіх видів 
продукції з країн розповсю-
дження капрового жука має 
здійснюватись лише за дозво-
лом Держфітослужби Украї-
ни та фітосанітарного серти-
фіката країни-імпортера. За 
виявлення капрового жука в 
товарах, на автомашинах та 

складах зберігання продукції проводять їх зне-
зараження під поліетиленовою плівкою методом 
фумігації фостоксином, магтоксином та бромис-
тим метилом. При виявленні ознак повідомляй-
те фітосанітарну інспекцію у м. Чортків по вул. 
Кн. В.Великого, 31, за тел. 3-18-51, 3-19-25.

Михайло СтЕБЕЛЕЦЬКИЙ, 
провідний спеціаліст – державний 

фітосанітарний інспектор

За квітку маку – відповідальність

Праця дітей: її особливості
Вік, з якого допускається приймати на роботу, – 16 років. 

Якщо тобі 14 або 15 – на роботу можна влаштуватися 
лише за наявності письмової згоди одного із батьків або осіб, які їх замінюють.

небезпечний шкідник: капровий жук
В Україну надходить багато різних промислових та продовольчих товарів, 
з якими може бути завезений капровий жук. Походить він з Індії, поширений 

в Європі, азії, африці, на американському континенті, в австралії та Океанії. 
Вогнища цього шкідника виявлено в колишніх республіках СРСР – Узбекистані, 

туркменістані, таджикистані, Росії (Краснодарський край). 

будинки

Вважати недійсними:

ПОДЯка
Висловлюємо щиру подяку активістам  район-

ної організації “Громадський Майдан” О.Барні, 
Д.Кононову, В.Кульбі, І.Кулику, В.Слободяну, 
Б.Саварину, С.Осадці, які не залишились осто-
ронь екологічної біди, яка виникла внаслідок не-
належної діяльності попереднього керівництва 
Марилівського спиртозаводу, що привело до 
забруднення води та масової загибелі риби. Ми 
бачимо, що ці хлопці не допустять безкарності 
подібних екологічних злочинів і контролюють ді-
яльність екологічних служб. Тож бажаю їм успіхів 
у їх нелегкій безкорисній громадській діяльності.

Від імені жителів нагірянки Р.ЖИДОнІК

Шляхи його вирішення Верховною Радою 
відображені у Законі України «Про забезпе-
чення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території». 
Щойно закон набув чинності, міграційна 
служба оперативно напрацювала механіз-
ми оформлення документів, що посвідчують 
особу та громадянство цій категорії насе-
лення.

Основні труднощі документування пере-
селенців полягали в тому, що на півострові 
припинили діяльність підрозділи Державної 
міграційної служби України. Через це стало 
неможливим отримання від них даних про 
громадян, які необхідні для оформлення до-
кументів. Цю проблему міграційна служба ви-
рішила, прийнявши рішення про використання 

інформації з Державного реєстру виборців.
Детальну інформацію щодо реєстрації, 

оформлення документів, що посвідчують 
особу, на території області кримчани мо-
жуть отримати телефоном гарячої лінії 
Управління ДМС в Тернопільській області 
(0352) 2-13-89 або у будь-якому підрозділі 
міграційної служби.

Статистика попередніх звернень пересе-
ленців на гарячу лінію свідчить, що найак-
туальнішим питанням для них є реєстрація 
місця проживання.

Ілір̀ ян СВаРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського районного 

сектора УДМС України 
в Тернопільській області

Переселенці з криму можуть оформити 
документи за місцем прибуття

на тернопільщині на даний час перебуває більше сотні вимушених переселенців 
з буремного півострова та східного регіону країни. По прибуттю на тимчасове 

місце проживання одне з найактуальніших питань 
для вимушених переселенців – паспортне.

Футбол
Чемпіонат області. 3-й тур

Як ми повідомляли у минулому числі нашої газе-
ти, чортківчани, маючи вихідний день, другий тур 
поспіль відпочивали, а вже найближчої неділі – 15 
червня – на своєму полі прийматимуть одвічного 
непримиримого суперника – заліщицький «Дніс-
тер», якого минулоріч здолали у чотирьох очних 
зустрічах. Двобій, зважаючи на цю обставину, по-
при те, що чортківська команда нині далеко не та, 
а заліщанам вдалося в основному зберегти свій 
склад, обіцяє бути цікавим. Тож приходьте на місь-
кий стадіон. Початок матчу – о 16-й год. 

У решті матчів туру зафіксовані наступні 
результати: «Колос» Бучач – «Поділля-Агрон» 
Тернопільский район – 0:0; «Нива» Теребовля – 
ФК «Козова» – 3:0 (неявка гостей); ФК «Борщів» 
– ФК «Бережани» – 1:2; «Дністер» Заліщики – 
ДЮСШ Тернопіль – перенесено

Чемпіонат району. 7-й тур
Перша група
«Динамо» Заводське – Шманьківчики – 5:1; 

Поділля – Звиняч – 6:1; Косів – Ягільниця – 1:6; 
Шманьківці – Біла – 2:0; Гор. Вигнанка – Улаш-
ківці – 2:3; «Калічівка» Чортків – Росохач – 4:0.

Друга група
Зона «А». Базар – Білобожниця – 10:1; «Мак-

симум» Чортків – Ромашівка – 1:0; Скородинці 
– Ридодуби – 0:3; Палашівка – Джурин – 1:3; Бич-
ківці – Сосулівка – 2:0; Свидова – Милівці – 1:2.

Зона «Б». Пробіжна – В.Чорнокінці – 3:0; Угринь 
– Гадинківці – 4:2; Товстеньке – «Зоря» Товстеньке 
– 8:2; Тарнавка – Коцюбинчики – 3:0; Колиндяни – 
Залісся – 2:0; «Кристал» Заводське – вихідний.

ПрОДаЮтьсЯ

приміщення під магазин у Чорткові в цен-
трі міста по вул. Шевченка (25 м кв.). 

тел. 096-039-00-49. 

на постійну роботу у стО 
потрібен працівник

тел. 067-802-34-64
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Щиросердечно вітаємо 
митрофорного протоієрея 
отця Михайла тКаЧУКа!

Сьогодні ми хочемо 
      Вас привітати
В День народження 
     – у Ваше свято.
І попросити всіх 
      щедрот у Неба,
Хай посилає 
Господь усе, що треба.
Живіть в здоров’ї 
     і життю радійте,
І в душах людських 
 мудре й вічне сійте.
Нехай приносить 
                      радість Вам молитва щира,
Живіть в добрі, любові й мирі.
Щасливим будьте з того, 
                  що Господь Вам посилає,
Бо Він найкраще знає, 
                          що Вам дати має.
Хай Дух Святий свою 
             Вам благодать зішле,
Усе омріяне хай дійсністю буде.
Нехай Ангел Вас оберігає
І завжди на крок попереду ступає. 
Хай Божа Мати огорне 
           Своїм Омофором, 
А ми у Неї просимо опіки 
                      для Вас нині хором. 
До Господа зносим свої молитви: 
Хай посилає Вам многі і благі роки.

З повагою та любов’ю 
– парафіяни УПЦ КП Різдва 

Пресвятої Богородиці 
с. Звиняч.

Вітаємо із 60-річчям найдорожчу 
у світі людину – маму, бабусю
Ганну Василівну БІЛЕЦЬКУ.

Наша мила і люба, 
     найкраща у світі, 
Бажаємо щастя, 
    даруємо квіти.     
Щоб сонце і зорі 
     плекали тепло 
І завжди здоров’я  
    у Вас щоб було. 
Хай Матір Божа 
    охороняє, 
В душі панують 
   мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає 
На многіі і благії літа.

З любов̀ ю і повагою – сини, 
невістки, внуки.

Парафіяни храму св. Володимира 
с. Переходи вітають свого 
настоятеля – всечесного 

отця Ярослава КОВаЛЬЧУКа 
з 60-річчям.

Великий дар Господь 
    Вам зволив дати –
Пастирем поставив 
      між людьми.
І владу дав, щоб нам 
      гріхи прощати, 
Нас всіх вчинити 
   Божими дітьми.
На Ваше слово сам 
    Спаситель з неба
Невидимо приходить 
             на Престіл
І Тілом-Кров’ю наші душі живить 
Із Ваших рук в Літургії Святій.
Із Ваших уст Він нас навчає віри
І Божих правд, і правого життя.
В важких часах 
             хоронить від зневіри,
Проводить всіх до вічного життя.
Тож хай Господь Вам щедро помагає,

Продовжить вік, 
    примножить Своїх Ласк.
Нехай любові 
             з неба посилає – 
Сьогодні, завтра 
               й повсякчас!

Його запропонував редакції наш активний 
дописувач Петро Голінатий з Чорткова – відо-
мий у краї та Україні хоровий диригент, гро-
мадський діяч. 

Що ж у календарі? Насамперед твердження: 
є сім панівних планет – Сонце, Венера, Мер-
курій, Місяць, Сатурн, Юпітер, Марс. Кожна з 
них по черзі панує один рік, кожна приносить 
«свою» погоду. Отже, очевидно, що через сім 
років погода наближено повторюється. Ниніш-
ній, 2014-й рік потрапляє під милість Сатурна 
– як, скажімо, 2000-й чи 2007-й. Що ж за цим?

Роки Сатурна є холодні й сирі, тому мало-
врожайні. Весна цілком суха, але аж до травня 
дуже холодно. У травні дні гарні, ночі холодні. 
Літо холодне, дощове, неврожайне, тільки під 
час сінокосів гарно. Осінь холодна, сира. Під 
кінець жовтня дуже холодно, а в листопаді 
мокро і бурі. Зима спочатку волога й дощова. 
Близько 21-го грудня – сніги і дуже холодно.

А ось «розклад» погоди в окремі місяці.
Травень. Спочатку дуже гарно. 4-го – громи 

й місцями дощі. 5-6-го – холодно. Від 7-го до 
26-го – ночі холодні, а дні теплі, потім до 30-
го – дощі, хмарно. 31-го – роса й вітер, а під 
вечір дощі.

Червень. До 4-го холодно, 5-го холодний 
дощ. 7-9-го – теплий дощ, потім до 26-го – гар-
на погода. Під кінець місяця хмарно.

Липень. Спочатку сиро й хмарно. 3-го дощі, 
4-8-го – дуже спекотно. 10-го вночі буря, 11-го 
дощі. 12-28-го спекотно. Кінець місяця дощо-
вий.

Серпень. До 7-го – гарно. 8-го буря, 9-14-го 
– дощі. Близько 17-го – непогода і буря, а потім 
до кінця місяця дощі.

Вересень. Спочатку вітряний, 6-го – дощі і 
громи. 9-го дощ. 15-го – гарно й тепло. 16-17-
го – хмарно, 18-го – холодно, а потім до кінця 
місяця бурі і холодно.

Жовтень. До 9-го вітри, 10-11-го ясно, 12-
26-го дощі, мряка, потім до кінця приморозки, 
мряка.

Листопад. Спочатку ясний і холодний. 4-5-
го дощі, 6-8-го – гарно. 9-22-го – дощі, 23-го і 
24-го – дуже холодно, потім до кінця ясно і гар-
но. 30-го вітер.

Грудень. До 5-го дощ і сніг, відтак, до 8-го, 
прояснюється. 9-го тепло, але похмуро. 10-го 
– дощі. 11-го гарно, 13-го дощі. 15-18-го – хмар-
но, 20-30-го холодно, 31-го хмарно.

Січень. До 4-го – похмуро й холодно. 6-14-го 
– сніг. 16-го похмуро й вітряно, потім, до 21-го, 
дуже холодно. 22-23-го – вітер і сніг. 24-28-го – 
сильні морози, 29-го і 30-го – сніг і вітер. 31-го 
дуже холодно.

Лютий. До 5-го дуже холодно, зі снігом. Від 
7-го до 13-го – дуже холодно. 14-го – снігова 
буря. 15-го похмуро. 16-17-го сніг, 18-19-го по-
хмуро, сніг. З 20-го потепління, 29-го місцями 
дощі й бурі.

Березень. До 4-го – вітер, 5-6-го сонячно, 
7-9-го дощі, 11-го сніг. 12-14-го, 16-20-го – хо-
лодно, 15-го, 21-го – сніг і вітер.

Власне після 22-го березня Сатурн «скла-
де» свої повноваження і передасть жезл прав-
ління наступній з панівних планет – Юпітерові. 
Як свідчить вічний календар, роки Юпітера бу-
вають доволі добрі. Однак детальніше – вже 
ближче до 2015-го. А поки що – витніть і збере-
жіть, ану згодиться!

Під милістю сатурна
З давніх-давен людство набуло 

великого досвіду, що став його 
надбанням у прогнозуванні погоди, 

віщував вплив планет на Землю 
і людей, врожаї, вчив користуватися 

спостереженнями за астрономічними 
явищами, які впливають на погоду. 

Погода повторюється кожних 7 років 
у зв̀ язку з пануванням окремих планет. 

У такий спосіб складено так званий вічний 
календар, який показує, якою буде погода 

й цьогоріч, і за рік, два або й за сто літ.

Акція

Щорічний велопарад збирає прихильників 
двоколісного транспорту з метою пропаганди 
здорового та активного способу життя і еколо-
гічної альтернативи міському авто. Учасники 
«Велодня» виступають за безпеку та взаємо-
повагу на дорогах, створення велодоріжок та 
велопарковок у громадських місцях. Ця акція 
не є політичною, а проявом доброї волі вело-
сипедистів з різних міст України.

У Чорткові такий «Велодень» відбувся ми-
нулої суботи, 7 червня. Після реєстрації учас-
ників, інструктажу та спільного фото колона 
велосипедистів вирушила в дорогу за марш-
рутом: пл. Героїв Євромайдану, вул. Поділь-
ська, вул. Шевченка, вул. Незалежності, вул. 
Ягільницька, вул. Об’їзна, вул. Кн. В.Великого, 
вул. С.Бандери, вул. Залізнична, вул. Гончара, 
вул. Хичія, пл. Героїв Євромайдану. Через те, 
що на багатьох велосипедах учасників були 

закріплені прапори України та УПА, «Вело-
день» автоматично перетворився на патрі-
отичний «Велодень». У процесі руху колони 
багато водіїв сигналячи, а пішоходи вигукую-
чи «Слава Україні!» «Героям слава!», нас під-
тримували.

Всього у велопробігу взяли участь 19 вело-
любителів з Чорткова, селища Заводське та зі 
с. Пастуше. Серед них були й активісти ЕГО 
«Зелений світ».

Після «Велодня» за чашкою зеленого чаю 
відбулося планування можливих наступних 
акцій. І вже точно вирішили провести велопро-
біг 14 червня за маршрутом Чортків-Гусятин-
Улашківці-Товсте-Устечко-Чортків та присвя-
тити його 95-й річниці Чортківської офензиви.

Олексій ГУСКа,
організатор «Велодня»,

фото автора

Патріотичний «Велодень»

«Велодень» – всеукраїнська акція, яка об’єднує десятки тисяч велосипедистів 
у спільному велопробігу центральними вулицями своїх міст.

Щиро вітаємо з 20-річчям, 
яке він святкуватиме 15 червня,

дорогого синочка, брата
Василя ГУЗІКа.

Вітаємо Тебе, рід-
ний, з Днем наро-
дження. Прийми від 
нас найкращі поба-
жання. Нехай сьогод-
ні наші привітання у 
серці Твоєму залишать 
добрий слід.

Нехай доля завжди 
буде до Тебе при-
вітною, а життєвий 

шлях ясним, як сонце, і чистим, як небо. 
Щиро бажаємо Тобі міцного здоров`я, бо 
в ньому найбільше багатство, радість та 
щастя. Будь завжди в гарному настрої, вір 
у свої сили, втілюй всі свої мрії. 

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба, 
А Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує щасливі та довгі літа.
Як хочеться подарувати Тобі долю 
І прихилить до Тебе білий світ, 
Щоб в щасті Ти жив без болю 
Багато довгих і яскравих літ! 
Благополуччя Тобі зичимо й удачі, 
Здоровий будь й красивий, 
                           мов весна, 
Щоб в любові не пізнать нестачі,

Бо Богом раз 
               дарується вона!

З великою любов̀ ю – 
мама Ліда, тато юра, 

брат Богдан.

У ці погожі теплі дні, коли в повітрі 
пахне квітами і медами, 35-річний 

ювілей відзначає наша колега по роботі,  
головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату 
Чортківської районної ради 

Олена Олегівна ГаЛаС.
Ми вітаєм Тебе, 
            коли літо щедрить квітками,
Теплі промені сонце 
               в дарунок для Тебе несе.
Ми вітаєм у мирі й достатку між нами,
Хай Господь до 100 літ 
                      Тобі доброї долі дає.
Нехай радість приносять 
                       Твої голосисті синочки,
У здоров`ї й любові нехай 
                           пропливають літа.
У букеті життя 
          хай цвіте золотим колосочком
Щира, лагідна, тепла усмішка Твоя.
І нехай у душі 
            тільки весни цвітуть синьоокі,
Нехай щедрої осені будуть багаті дари,
Тепле літо приносить 
                   добробут у хату і спокій,
А на серці ніколи 

     не буде зими!

З повагою – працівники 
виконавчого апарату 

Чортківської районної ради.

Прикметі вір, але перевір

Всього два тижні залишається до завершення передплати районки на друге півріччя 
ц. р., проте ще більше половини тих наших читачів, хто її передплатив до червня місяця 
включно, не поновило передплату на другу половину року, а тому ризикує залишитися без 
улюбленої газети як мінімум на місяць. Тож аби цього не сталося – завітайте до найближчого 
поштового відділення чи зверніться до листонош і оформіть передплату. Її вартість:  

для населення (індекс – 61366)
на 3 місяці – 20 грн. 52 коп.
на 6 місяців – 41 грн. 04 коп.

для підприємств, установ та організацій 
(індекс – 61367)
на 3 місяці – 23 грн. 37 коп.
на 6 місяців – 46 грн. 74 коп.

має бути почутий!


