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Виходить з 1939 року

Святкування
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Заступник голови 
районної ради                                                        
Л.ХРУСТАВКА                                                              

Вітання Чортківський державний медичний коледж
Ліцензія  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ АT № 527882 від 26.01.2015

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ на 2015 рік 
на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) зі спеціальностей:

 «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (медична сестра), термін навчання – 4 р.  
 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» (фельдшер), термін навчання – 4 р.
 «ФАРМАЦІЯ» (фармацевт), термін навчання – 3 р.
 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА» (зубний технік), термін навчання – 3 р.

на  основі  повної  загальної середньої освіти (11 класів) зі спеціальностей:
 «АКУШЕРСЬКА СПРАВА» (акушерка), термін навчання – 2 р. 5 міс.
 «ФАРМАЦІЯ» (фармацевт) (заочна форма навчання), термін навчання – 2 р. 6 міс. 

на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) на вакантні місця зі спеціальностей:
«ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» (фельдшер), термін навчання – 3 р.
 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА» (зубний технік), термін навчання – 2 р. 

на  основі  базової (повної) вищої освіти на вакантні місця зі спеціальності:
«ФАРМАЦІЯ» (фармацевт) (заочна форма навчання), термін навчання – 1 р. 6 міс. 
Підготовка спеціалістів здійснюватиметься згідно з планом державного замовлення і на контрактній основі. 

Документи приймаються: 
на денну форму навчання з 10 липня 2015 року до:

– 24 липня 2015 року для вступників на денну форму навчання, які мають складати вступні екзамени в коледжі;
– 31 липня 2015 року до 18-ї год. для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.), які не складають вступних випробувань;

на заочну форму навчання з 20 липня 2015 року до:
– 7 серпня 2015 року для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.), якщо вони будуть здавати вступні ви-

пробування в коледжі;
– 14 серпня 2015 року для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.), які не складають вступних випробувань.
Вступні випробування – з 25 липня 2015 року згідно з розкладом.

Адреса коледжу: 48500, м. Чортків Тернопільської області, вул. Гоголя, 7 (центр міста) 
Тел. для довідок:  (03552) 2-06-26 (з 10 липня ц. р.), 2-27-97. E-mail:medcollege@cor.tr.ukrtel.net

Шановні члени Чортківського районного споживчого товариства, 
ветерани споживчої кооперації, працівники райСТ!

Правління Чортківського райСТ, президія райпрофорганізації працівників споживчої кооперації сердечно 
вітають вас з Міжнародним днем кооперації. Бажаємо вам та вашим сім’ям міцного здоров’я, родинного щас-
тя, впевненості у власних силах, добробуту, злагоди і так необхідних миру та спокою в нашій державі...

Нехай повсякденна невтомна праця приносить вам справжнє задоволення і успіхи у збереженні й розбудові 
споживчої кооперації, а у ваших оселях панує злагода, радість, тепло, взаєморозуміння і ніколи не згасає 
надія на краще.

Голова правління Чортківського райСТ
І.ЗАБОЛОТНИЙ

4 липня – Міжнародний день кооперації
Шановні друзі!

Прийміть щирі вітання від імені районної державної адміністрації та 
районної ради з нагоди Міжнародного дня кооперації. 

Сьогодні усім нам, як ніколи, потрібні єдність і суспільна злагода, вза-
ємопідтримка і порозуміння. Кооперативний рух, який зародився понад 
двісті років тому, сприяє розвиткові підприємницької ініціативи, розши-
ренню партнерських зв’язків, створенню додаткових робочих місць, за-
доволенню потреб людей у якісних товарах і послугах, створює умови 
для підвищення добробуту населення.

У цей святковий день висловлюємо безмежну вдячність всім працівни-
кам і ветеранам споживчої кооперації за вашу невтомну працю, сумлін-
ність і відданість своїй справі. Зичимо на довгі роки невичерпної енергії, 
міцного здоров’я, щастя і благополуччя, родинної злагоди, затишку та 
успіхів у праці, аби споживча кооперація й надалі посідала гідне місце в 
соціально-економічному житті нашого краю!

Отак слова народної пісні сміло можна перефразувати задля характеристики того потужного дійства, що відбувалося у неділю, 28 червня, у центрі Ягільниці 
та на її стадіоні, – так велично, урочисто, численно, розсміяно буяло триєдине свято: урочистості з нагоди дня Конституції України, концерт до Дня молоді, об’єднані 

спільною назвою «Моя Україна – родина», та VІІІ обласний дитячий пісенно-хореографічний фестиваль «Дивоцвіт».

Читайте на 6-7-й стор.

І шумить, і гуде, скрипка грає, барабан б`є – 
то в Ягільниці на стадіоні «Дивоцвіт» іде!



3 липня. Тривалість дня – 16.20. Схід – 4.52. Захід – 21.12. Іменини святкує Інна

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2650 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району
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На часі2
Із засідання колегія райдержадміністрація

Держфінінспекція інформує
В управлінні соціального 

захисту населення Чортківської 
РДА виявлено втрат на суму 

понад 600 тис. гривень
Фахівці територіального підрозділу держфінінспекції в 

Тернопільській області – Чортківської міжрайонної держфі-
нінспекції виявили порушення, що призвели до втрат фінан-
сових ресурсів, на суму понад 600 тис. грн. під час ревізії 
управління соціального захисту населення Чортківської рай-
держадміністрації.

Так, громадяни, оформлені як піклувальники за інваліда-
ми І групи та особами, що досягли 80-річного віку, фактич-
но не здійснювали такого догляду, оскільки перебували за 
межами країни. Однак вони отримали від управління компен-
сацію, зберегли стаж, а з державного бюджету за них зайво 
перерахували Пенсійному фонду України єдиний соціальний 
внесок. Це призвело до зайвого витрачання бюджетних ко-
штів на суму 604,3 тис. грн.

Завдяки вжитим фінінспекторами заходам в ході ревізії 
відшкодовано 440,5 тис. грн. бюджетних коштів, використа-
них з порушенням законодавства. 

Матеріали ревізії передано до Чортківського МРВ УСБУ 
в Тернопільській області, а про результати поінформовано 
прокуратуру Чортківського  району.

 
Прес-служба Держфінінспекції 

в Тернопільській області

Допоможе «телефон довіри»
В. о. начальника Державної фінансової інспекції в Терно-

пільській області Євген Держерука просить громадян облас-
ті максимально жорстко реагувати на можливі прояви коруп-
ції або службового недбальства в діях її працівників. Якщо 
ви відчуваєте упередженість з боку фінансового інспектора, 
формалізм чи відхилення від нормативно-правових актів в 
його роботі, негайно дзвоніть на «телефон довіри» за номе-
ром (0352) 52-54-05.

У той же час Євген Романович з метою дотримання фінан-
сової дисципліни, раціонального і цільового використання 
державних коштів та недопущення їх розкрадання закликає 
усіх до співпраці з Держфінінспекцією в області. Якщо вам 
відомі факти неправомірних вчинків у роботі чиновників з 
державним майном та грошима, а тим більше факти їх неза-
конного привласнення, не вагайтесь – дзвоніть на «телефон 
довіри» за номером (0352) 52-54-05.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна 
телефонувати на «телефон довіри» Державної фінансової 
інспекції України за номером (044) 425-38-18.

Посилено соціальний захист 
малозабезпечених сімей

Верховною Радою України прийнято Закон України від 19 
травня 2015 р. за № 454-VIII «Про внесення змін до статті 
7 Закону України «Про державну соціальну допомогу мало-
забезпеченим сім’ям» (чинний з дня його опублікування – 10 
червня ц. р.).

Зазначеним Законом виключено з переліку умову, за якої 
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям не 
призначається, а саме: - обставину, коли у власності чи во-
лодінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються 
лише з дітей та осіб, які досягай 65-річного віку або є інваліда-
ми І чи II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ді-
лянка площею понад 0,6 га, крім випадків, якщо така земельна 
ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід.

Таким чином, збільшиться кількість сімей, які будуть мати 
право на призначення державної соціальної допомоги мало-
забезпеченим сім’ям, члени яких мають у власності чи воло-
дінні земельні ділянки.

Володимир ЦВЄТКОВ,
начальник управління 

соціального захисту населення РДА

Із першого питання доповідав начальник служби у справах 
дітей РДА В.Корнак. Як і очікувалось, було наведено низку 
статистичних даних: на обліку служби наразі перебуває се-
меро дітей-сиріт та 54 дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, – це на сімнадцятеро менше як торік. Сорок троє 
дітей виховується в сім’ях опікунів (піклувальників), тринад-
цятеро – в дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім’ях, а п`ятеро – в Струсівській обласній комунальній за-
гальноосвітній санаторній школі-інтернаті І – ІІІ ст. Так от, 
троє із тих п`яти, віком 10 і 13 років, найближчим часом бу-
дуть влаштовані для подальшого проживання й виховання 
в дитбудинку сімейного типу с. Палашівка. Наразі в районі 
підлягають усиновленню 18 дітей, поряд з тим у статусі кан-
дидатів в усиновлювачі перебуває лиш одна-єдина сім`я. 

Стривоженістю доповідача були пройняті кілька серйоз-
них моментів. Скажімо, щодо малолітньої злочинності, котра 
властива більше містянам. Відтак – надаваності баз відпо-
чинку дітям: вони – одні й ті ж – Борщів, Заліщики. А, скажімо, 
до Одеси надаються путівки лише взимку. Турбує потенцій-
на бездоглядність аж 185 (!) дітей, чиї батьки наразі пере-
бувають за кордоном. Та найболючіша з проблем, як це не 
банально і в дорослому середовищі, –  житлова. «Хоч у нас 
і прийнята програма по житлу та майну дітей-сиріт, на яку 
районна рада виділила 80 тис. грн., однак ц. р. не отримано ні 
копійки, попереднього – теж нічого, ще перед тим, 2013-го – 
30 тисяч на капітальний ремонт дитячих будинків, – зазначав 
доповідач. –  За той кошт у Палашівці замінено вікна-двері, в 
Пастушому – каналізацію, септик. А більше грошей не дали». 
Відтак В.Корнак констатував: натепер четверо дітей перебу-
ває на черзі на отримання житла, двоє вже й знято – ті діти 
дісталися повноліття…

Власне, в такій площині – найчутливішого соціуму – все 
далі й «закрутилося». Як повідомив на загал голова райдер-
жадміністрації М.Сташків, незадовго перед тим відбулося 
засідання громадської ради при РДА, на якому одноголосно 
підтримано пропозицію щодо забезпечення надання пільг 
з оплати житлово-комунальних послуг дитячим будинкам 
сімейного типу. Адже за нинішньої скрути вони просто не 
можуть обійтися без фінансової підтримки. Начальником 
управління соціального захисту населення РДА В.Цвєтковим 
в текстурі обговорюваного озвучено, що, за попередніми під-
рахунками, сукупний дохід батьків-вихователів тих будинків 
перевищує норми для надання пільг, що, по суті, унемож-
ливить такий процес. Член колегії М.Горбаль внесла про-
позицію звернутися до законодавців парламенту України з 
тим, аби вони внесли зміни до відповідного законопроекту 
з метою прирівнення батьків-вихователів дитбудинків до ба-
гатодітних і надали їм 50-відсоткову знижку на комунальні 
платежі – незалежно від доходу. Акцентувала: зрештою, для 
цього в нас є й народні депутати, котрі мають лобіювати ін-
тереси району у вищому законодавчому органі держави. Ще 
один член колегії й начальник управління фінансів РДА в од-
ній особі – Г.Ізвєкова спробувала пояснити ситуацію щодо 
виділення коштів на придбання житла для дітей-сиріт: на її 
думку, не вистачило політичної волі в попереднього керів-
ництва, аби хоча частково реалізувати прийняте. Між тим, 
кожна дитина, тим паче волею долі позбавлена батьків, має 
право на життя в однакових стартових умовах. «Спливли» 
на поверхню розглядуваного й окремі деталі, скажімо, щодо 
погодженості графіка виїздів спеціалістів служби у справах 
дітей на окремі кущі чи то в окремі населені пункти для усу-
нення наболілих проблем. Члени колегії лучилися в думці: 
має виконуватися й графік, мають вирішуватися й несподі-
вано визрілі проблеми – на цьому наголошував заступник 
голови РДА І.Віват. 

«Маємо забути все, що було досі, – наголошував 
М.Сташків. –  Ми працюємо для того, щоб відновити довіру 
людей до влади. Тому маємо діяти і за проблемою, і за гра-
фіком. Якщо бракує звертання від людей до нас, то має бути 
від нас до них».

Заслухано звіт начальника відділу освіти РДА щодо ор-
ганізації роботи зі зверненнями громадян та забезпечення 
виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу 
Президента України «Про першочергові заходи щодо забез-
печення реалізації та гарантування конституційного права 
на звернення до органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування» – його представила в. о. начальника 
відділу освіти райдержадміністрації Т.Гульчак. Співдоповіда-
ла з цього ж питання головний спеціаліст загального відділу 
апарату РДА С.Бойчук.

Відтак в порядок денний засідання колегії вихором часу 
«увірвалося» непередбачуване. Візит комісара Чортківсько-
го ОМВК Л.Підручного був спричинений отриманою «зверху» 
рознарядкою щодо забезпечення готовності 8-ми одиниць 
техніки на район: відповідно три на місто та п`ять на інші на-
селені пункти. Військком конкретизував: навантаження пере-
довсім лягає на аграріїв. Та згадувана вже членка колегії п. 

Горбаль, котра водночас і координує спромогу ради аграрних 
підприємств району, внесла ясність: варто долучити до реа-
лізації продиктованого викликами часу завдання ще й функ-
ціонуючі промислові підприємства – відповідно до чисель-
ності валового продукту на економічному тлі Чортківщини. 
Гуртом і вирішили: утворити компетентну комісію з провідних 
інженерно-технічних працівників, відмоніторити стан потре-
буючої ремонту та перебуваючої на складах військових час-
тин техніки і відрядити туди ремонтні бригади – це й очікува-
лось до виконання найближчим часом.

Традиційно наприкінці червня слухалось питання щодо го-
товності сільськогосподарських підприємств до жнив – допо-
відав начальник управління агропромислового розвитку РДА 
І.Заболотний. Підсумовуючи цьогорічну посівну, доповідач 
не втримався хоча б від побіжної конкретизації наболілого: в 
районі витримується й надалі витримуватиметься політика, 
щоби землі обробляли місцеві аграрії, а не заїжджі агрохол-
динги. Бо ж своїм, а не чужим, відчутно болить своє, наше. 
«Бачимо, що й армії треба допомогти, і АТО, і тим, хто йде 
служити до війська, – внесок агропідприємств району в цю 
долю немалий – вже понад 4 млн. грн.

Цьогоріч, порівняно з попереднім, збільшено посів озимих 
культур – аж на 15 відсотків. Зокрема озимої пшениці – на-
томість ярої зменшено на 28 відсотків. Загалом ярих маємо 
5804 гектарів площ. Саму структуру посівних площ формує 
ринок. І власне його метаморфози спричинили до зменшен-
ня на 47 відсотків (майже наполовину!) посівів цукрових бу-
ряків. До того ж, не лише в нашому районі, на тлі області те ж 
саме. «Добре, що минула зима видалася теплою, бо аграрії 
чекали-просилися, щоб здати солодкі корені з полів на пере-
робку, – не без прикрості акцентував І.Заболотний. – Бо на 
цукровому заводі формують графіки «під себе», а товарови-
робники залишаються, по суті, на задвірках…».

Із продиктованих часом причин – росту вартостей палива 
– відчутно зменшено цього річ і посіви кукурудзи на зерно, на 
цілих 20 відсотків. Бо ця культура нині енергозатрат на. На-
томість вигідніше вирощувати сою, через що й площі під нею 
збільшились на чверть. 

«Жнива, як і посівна, цьогоріч обійдуться недешево», – за-
значав головний аграрій району. Однак і готовність техніки, 
й забезпеченість паливно-мастильними матеріалами добрі. 
У господарствах є 65 комбайнів, навантаження на умовний 
комбайн – 115 га, що в межах норми.  І зерносушарок теж ви-
стачає – їх 27. Тож за сприятливих умов, прихильності погоди 
та Господньої помочі, чого доповідач і побажав жниварям в 
близькій уже кампанії, найголовніше хліборобське таїнство 
має звершитися за 2-3 тижні.

Принагідно, в площині розглядуваного питання, перший 
заступник голови РДА В.Запухляк запропонував, вже тепер, 
не відкладаючи «на потім», по-перше, звернутися до керівни-
цтва Чортківського цукрового заводу, котрий, за прогнозами, 
обслуговуватиме в переробці цукросировини всю область, 
щодо обопільно сприятливого графіка для обидвох сторін, 
а по-друге, – до керівника Державної фіскальної служби в 
районі з приводу проведення операції «Урожай». М.Горбаль 
запропонувала теж невідкладно готувати дороги району до 
проїзду комбайнів та іншої сільгосптехніки.

Останнім за хронологією слухалось питання Про стан ви-
конання районної  програми профілактики, діагностики та 
лікування вірусних гепатитів В і С на 2013-2016 рр. І зовсім 
не тому, що не вміщалося в передбачуваній актуалітиці. На-
впаки, стривоженістю від виголошеного «на люди» доповіда-
чкою Г.Палійчук – лікарем-інфекціоністом, завідувачкою кабі-
нету інфекційних захворювань ЦКРЛ, перейнялися всі. Бо ж є 
чим: до прикладу, маємо 47 осіб, в яких підтверджено хроніч-
ний вірус гепатиту С. Турбує й інше: гепатологічний кабінет, 
що функціонує на базі Чортківської  центральної комуналь-
ної районної лікарні, досі не дістався статусу міжрайонного. 
Фінансування такої тривожної програми щороку обходиться 
мізерно малою сумою в три (!) тис. грн. Тривалий час очіку-
ється придбання імуноферментного аналізатора для ЦКРЛ 
за рахунок обласного бюджету, який мав бути виділений у 
2013 році. Між тим, власне це обладнання просто необхідне в 
роботі. В підсумку обговорюваного голова РДА заадресував 
начальнику відділу охорони здоров`я РДА І.Швидюку необ-
хідність підготувати лист до профільного департаменту ОДА.

У текстурі пункту «Різне» мала слово начальник міськра-
йонного управління юстиції І.Жигунова, озвучивши на загал 
назрілі нормативно-правові акти, що носять проблематич-
ний характер. Спроектовано в баченні присутніх і штрихи 
формування рекреаційних пунктів в районі в рамках діючої в 
області програми відродження туризму.

З усіх розглянутих питань прийнято відповідні, доповне-
ні й відкориговані, розпорядження голови райдержадамі-
ністрації.

Анна БЛАЖЕНКО

Чужих дітей, як і побічних 
проблем, не буває

Останнє в часі засідання колегії РДА, як і зазвичай, сфокусувало для огляду сув̀ язь проблем різнопланових. Однак, 
до честі її членства, першочерговістю було наділене начебто й банальне та повторюване не раз – 

про заходи щодо забезпечення прав і законних інтересів дітей. Та, як потвердив плин деталізації розглядуваного, 
воно таки виявилося в фаворі, хоча й інші – назрілі на порі, наболілі, не зосталися осторонь пильної 

(коли б не сказати – прискіпливої) уваги.

Соцзахист інформує
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4 липня. Тривалість дня – 16.20. Схід – 4.52. Захід – 21.12. Іменини святкують Терентій, Юліана. Міжнародний день кооперації

Правова допомога

Подія, на яку 
очікували давно

Саме так висловився голова 
райдержадміністрації Михайло Сташків 
на презентації місцевого Центру надання 

безплатної вторинної правової допомоги 
у малій залі засідань районної ради, 

що надаватиме послуги малозабезпеченим 
мешканцям Чортківського і п’яти сусідніх районів, 

а також м. Чорткова. 1 липня він прочинив двері 
для своїх перших відвідувачів в числі ста інших 

по всій Україні в сучасній будівлі на вул. Шевченка, 
54 нашого міста.

– Центр надаватиме допомогу у цивільних та адміні-
стративних справах для найменш захищених категорій 
населення, – мовила його директор Марія Гамбаль. – Це – 
малозабезпечені особи, сукупний дохід котрих нижчий від 
прожиткового мінімуму, інваліди, учасники АТО, ветерани 
війни, учасники бойових дій – тобто особи, на яких по-
ширюється дія закону України про захист ветеранів війни 
та гарантії їх соціального захисту, реабілітовані, біженці, 
діти-сироти і позбавлені батьківського піклування тощо. 
Всі ці категорії визначені в законі України про безоплат-
ну правову допомогу. Також надаватимемо допомогу по 
кримінальних справах потерпілим і свідкам, якщо вони 
входять у зазначений перелік осіб.

Пані Марія ознайомила з процедурою звернення. Зо-
крема людина особисто має звернутися до Центру і до-
кументально підтвердити свій статус. Що стосується 
мешканців інших районів, то вони не позбавлені права по-
давати документи в місцеві управління юстиції, які протя-
гом трьох днів зобов’язані їх переслати на адресу Центру і 
протягом п’яти днів його фахівці мають прийняти відносно 
них відповідні рішення. 

«Наше основне завдання – вторинна допомога, тобто 
представництво в суді, – наголосила п. Марія. – Хоча у 
юридичній консультації, роз’ясненні чи наданні якоїсь ін-
шої інформації, що по закону мала б надаватись органа-
ми державної влади, місцевого самоврядування чи інши-
ми спеціалізованими установами, ми також не відмовимо. 
Звичайно, не виключається варіант, що до нас прийде 
маса люду за консультаціями щодо надання субсидій і т. 
ін. Ми не маємо права вказати людині на двері, а надати 
конкретну інформацію, куди вона може звернутися.

Сьогодні мало хто собі може дозволити послуги адво-
ката. У нас людина отримує консультацію юриста, тим 
більше адвоката для представлення своїх інтересів у 
суді, причому безкоштовно (його послуги оплачує держа-
ва). В будь-яку годину дня чи ночі черговий міліції теле-
фонує в Центр, що потрібен адвокат, і протягом години він 
має прибути. І це не просто слова. Вже декілька років (з 1 
січня 2013 р.) діють регіональні центри з надання безплат-
ної вторинної правової допомоги, однак досі вона надава-
лася лише особам, до яких застосовувалося адміністра-
тивне затримання, у слуханні кримінальних справ у суді».  

Запитується, для чого у такий складний час держава 
пішла на цей відповідальний крок? Як відомо, завжди 
у пріоритеті державної діяльності має бути людина, її 
здоров`я, життя та права. І в міжнародній Конвенції по 
права людини, і в Конституції України закріплено право 
людини на безоплатну правову допомогу. І йдучи в Євро-
пу, ми повинні не тільки декларувати європейські цінності, 
а й їх дотримуватись.

З непересічною подією для Чортківщини привітала 
присутніх начальник міськрайонного управління юстиції 
Ірина Жигунова, котра зазначила, що до сьогоднішнього 
дня Україна йшла тривалих чотири роки, а якщо рахувати 
від прийняття Конституції – набагато більше. Стаття 59 
Основного Закону нашої держави гарантує право грома-
дян на правовий захист, а у випадках, передбачених за-
коном, на безоплатну правову допомогу. Ще у червні 2011 
р. був прийнятий закон про безоплатну правову допомогу. 
Того ж року затверджений і Порядок роботи громадських 
приймалень з надання первинної правової допомоги, які 
були створені при всіх територіальних органах виконав-
чої влади і місцевого самоврядування на місцях. Це був 
перший етап виконання Закону. Наступний – з 1 січня 2013 
року, коли створили регіональні центри з надання вторин-
ної правової допомоги, і нарешті з 1 липня ц. р. розпочи-
нають роботу сто місцевих центрів, у т. ч. й у Чорткові.

Присутній на зібранні адвокат Микола Садовський, 
який співпрацює з регіональним Центром уже третій рік 
і в подальшому співпрацюватиме з місцевим, підтвердив, 
що робота реально ведеться і у багатьох випадках від 
своїх підзахисних він чує щире «дякую».

Підсумовуючи дане зібрання, керівник району Михайло 
Сташків зазначив, що на появу такого Центру очікує маса 
людей. Тож хочеться вірити, що їхні сподівання виправда-
ються і тим самим ми ще на крок наблизимося до Європи.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Витяги із «заочного» (тобто, на основі його друкованих на-
працювань) інтерв`ю з директором Офісу реформ у Тернопіль-
ській області, академіком Академії будівництва України Ві-
ктором Литвинчуком:

– Реформування місцевого самоврядування та територі-
альна організація влади – ключова реформа з усіх, які зараз 
проводяться в Україні. Після військового протистояння на Схо-
ді це друга за значимістю проблема, яку державі слід вирішити 
в найстисліші строки. Робочою групою підготовлено Перспек-
тивний план формування територій громад. Тепер на порядку 
денному – схвалення його сесією обласної ради. На сесійному 
засіданні, що відбулося, депутати лише взяли даний план до 
відома. Сподіваюся, що згодом, після виконання пропозицій 
народних обранців, даний документ все-таки буде схвалений 
і поданий на затвердження Кабінетом Міністрів України. Та 
хочу заспокоїти громади, зазначивши, що Перспективний план 
формування територій та їх реальне об`єднання  – це не одне 
і те ж. Не слід плутати ці поняття. Формування Перспективно-
го плану і його затвердження не приводить до автоматичного 
об`єднання громад. Перспективний план – це погляд держави 
на новий територіальний устрій. Це тільки проектна модель 
місцевого самоврядування на базовому рівні. А реалізувати 
його можна лише за безпосередньої участі відповідних тери-
торіальних громад. Ні обласна адміністрація, ні облрада, ні 
Уряд не наділені законом повноваженнями приймати рішення 
про об`єднання. Про це мають знати всі і не звертати увагу на 
тих, хто дезінформує громадськість та, свідомо чи не свідомо, 
провокує зрив реформ. 

Як і будь-яка робота, ця також має етапи виконання. І пер-
шим є, власне, проект цього об`єднання. Згодом після схва-
лення перспективного плану й обговорення та прийняття 
рішення громадами вузьким колом спеціалістів-експертів на-
працьовується стратегія розвитку кожної громади, аж до таких 
нюансів, де зробити дорогу, відновити світло, відремонтувати 
школу, забезпечити транспортне сполучення тощо.

Голова районної державної адміністрації Михайло Сташ-
ків цілком підтримує позицію у цьому питанні голови ОДА Сте-
пана Барни та погоджується із запропонованим обласними 
спеціалістами Перспективним планом формування територій 
громад (згідно з ним, нагадаємо, Чортківський район поділено 
на три – Чортківська громада, Білобожницька і Нагірянська). 
Але, як житель району, як людина, котра безпосередньо пра-
цювала в органах місцевого самоврядування на посаді сіль-
ського голови, а отже, знає особливості такої роботи, якої від-
дачі й постійного контакту потребує праця у сфері надання 
адміністративних послуг населенню, він за те, щоб отаких са-
мостійних, фінансово спроможних громад було на Чортківщині 
більше. Хоч би зо п’ять. Михайло Федорович аналізує добре 
знане йому (адже вітцівщина) село Косів і припускає, що цьому 
населеному пункту за своїми показниками зовсім реально ста-
ти центром спроможної територіальної громади, об’єднавши 
довколишні села.

Ще одним таким центром міг би стати Джурин. Це щодо пів-
нічно-західної зони району. На сході також доцільно створити 
дві громади згідно з новою реформою: Колиндянську й Про-
біжнянську. Також, без обговорення, має право на існування 
громада із центром у Чорткові.

– Я хочу, щоб люди мали роботу: і у Косові, і в Джурині, й у 
Пробіжні, й в інших селах. Вірю, що і держава допоможе бід-
нішим громадам, й інвестори з часом підтягнуться. Буваючи 
за кордоном, бачив, як розвиваються громади там, на заході. 
У Польщі більшість того, що робиться, – за рахунок допомоги 
Європейського Союзу. Впевнений, що і нас також підтримають, 
– щиро озвучує свою думку Михайло Сташків.

Виконуюча обов’язки Заводського селищного голови Люд-
мила Павлінська позицію своєї громади представляє ра-
йонці чітко, згідно із документами:

– Після того, як у 
квітні місяці було за-
тверджено методику 
формування спромож-
них територіальних 
громад, ми, проана-
лізувавши її, дійшли 
висновку, що смт За-
водське цілком відпо-
відає вимогам і може 
бути центром такої 
громади. Тому не хо-
чемо приєднуватися 
до Чортківської грома-
ди, як пропонують нам 
в області згідно з Пер-
спективним планом, 
а плануємо утворити 
свою. 27 травня у нас 
відбулися громадські 
слухання жителів смт 
Заводське щодо ви-
значення нашого по-
дальшого плану дій з 
цього питання і люди 
постановили: бути нам 
окремою громадою. 

Можливими претендентами до нашого «гурту» є села Угринь, 
Пастуше, Залісся, Шманьківчики, Шманьківці, Швайківці. Ми 
надіслали їм запит на згоду на добровільне об`єднання, про-
вели попередні громадські слухання в цих селах. Рішення 
відкритої сесії зі згодою вже надало нам Залісся. Громадські 
слухання відбулися у Шманьківцях, Угрині, Пастушому. Як нам 
повідомили, їхні жителі так само позитивно поставилися до 
нашої пропозиції. Та документально зафіксованої їхньої пози-
ції поки що не маємо. 

Ми надсилали листи в облдержадміністрацію, облраду, 
неодноразово були присутні на сесійних засіданнях депута-
тів обласної та районної рад, де розглядалися питання, що 
стосуються Перспективного плану формування спроможних 
територіальних громад. Керівним органам подали на розгляд 
паспорт Заводської спроможної територіальної громади, який 
пропонуємо внести в даний Перспективний план. Ми активно 
працюємо, щоб думку нашої громади було почуто.

Свидівський сільський голова так само не пасе задніх щодо 
роз’яснення громаді основ адміністративно-територіальної ре-
форми, що зараз проходить в державі. Пан Богдан Сорока 
разом із працівниками сільради здійснили дворовий обхід сіл 
Антонова і Свидови, збираючи підписи людей, до якої громади 
вони хочуть примкнути. Як з`ясувалося – до Товстенської. 

– Так у нас склалося історично (ще за Австрії Свидова була 
передмістям Товстого) і навіть територіально (в Антонові бук-
вально одна вулиця поділена між селом та сусіднім населеним 
пунктом), – пояснює сільський голова. – У людей міцні родинні і 
просто приятельські зв’язки із жителями селища міського типу. 
А про те, що нам по відстані ближче до Товстого, ніж до Нагі-
рянки (у яку, до слова, щоб бути центром громади, ще вклада-
ти й вкладати кошти) чи тим більше Чорткова, то безапеляцій-
но, очевидячки: навіть старенька бабуся дошкандибає пішки 
в адміністрацію, там розміщену. І за працевлаштування своїх 
спеціалістів я спокійний: допоможуть знову-таки ті ж родинні й 
приятельські відносини, люди ж одне з одним знаються! Тому 
наша громада вирішила – об’єднуємося з Товстим. 

Хоча скажу свою думку: зараз, у війну, проводити таку ре-
форму не на часі. Закінчимо воювати – отоді й реформуватися 
можна. А так про які реформи говорити можемо?

Товстеньківський сільський голова Борис Качмарський 
міркує:

– Складаються так обставини, що і ми, Товстеньківська 
громада, могли б бути самостійними (за фінансовими спро-
можностями). Але щоб усе прорахувати, потрібно мати час: 
скласти бізнес-план, план розвитку – і працювати. Та процес 
реформ уже запущено, то і ми не можемо стояти осторонь 
нього.  Конкретно, із підписами, документуванням і т. д., ми 
з громадою це питання не обговорювали, але думку людей 
я вислухав, на сесії з депутатами обговорили і можу сказати 
твердо: до Гусятина мої земляки не хочуть точно. Наше село 
до теперішнього райцентру віддалене на 25 км, а отже, навіть 
зараз відповідає критеріям методики – від 20 до 30 км від цен-
тру. Товстеньке розміщене на трасі, сполучення з Чортковом 
непогане. Та і, зрештою, родичів там багато маємо. Тому наша 
позиція – до Чорткова або, якщо будуть утворювати громаду з 
центром в Пробіжні, – пристаємо до них. 

Питання даної реформи – в економії! Основне – щоб гро-
мада могла виживати самостійно, тобто, треба враховувати 
реальні фінансові можливості. Навіщо ж тоді помножувати 
служби з надання послуг населенню, які зараз функціонують в 
районі? Можливо, так і залишити їх в оцій громаді, утворивши 
лише при них окремі відділки? 

Ось такі різні бачення поділу території теперішнього району 
у наших інтерв`юерів. На цьому серія публікацій на тему те-
риторіально-адміністративної реформи не завершується. Чи-
тайте роздуми краян на цю тему у наступних номерах районки.

Оксана СВИСТУН

У всіх на устах

Територіальна реформа. Думки з приводу
Як ми й проанонсували у попередньому номері, тему, що зараз активно мусується у ЗМІ і є темою номер 
один поміж людей, ми продовжуватимемо розвивати на сторінках районки. Сьогодні до вашої уваги – 

калейдоскоп думок керівників району та обласних очільників, наших земляків з приводу утворення спроможних 
територіальних громад.
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Твої герої, Україно

Написано серцем
Присвячується загиблим Героям Чортківщини

Я помолюся сьогодні за тих,
Що рано так овдовіли,
За відданих, щирих, простих,
Що вже посивіли.
За доньок маленьких і синів,
Котрі не дочекалися тата.
І за тих матерів,
Що горем вбиті від втрати.
Я помолюся за тих, що віднині 
Пішли у вогняний вир,
Щоб у нашій з вами родині 
Був спокій нарешті і мир.
Я помолюся за тих, що в Дикім полі 
Нелегкий вибрали шлях,
Той шлях, що приведе нас до волі 
В запеклих, кровавих боях.
Я помолюся за тих побратимів,
Що перші у вічність пішли,
Я скучатиму завжди за ними,
Бо ми разом колись на Майдані були.
Я помолюсь за Героїв Чорткова і краю, 
Що смертю хоробрих у полі лягли.
І за тих помолюся, кого я не знаю,
Бо інакше зробити вони не змогли.
Я помолюся за всіх, бо ми – Українці,
І всіх я зараз вспімну,
Хто від себе дає по скоринці,
Щоби загасити смертельну війну.
Я помолюся за те, щоб у цілому світі 
Був завжди спокій і мир,
І щоб у цьому десятилітті 
Сконав ненависний вампир.
І щоби до рідного дому 
Вернулись нарешті сини.
І коли цвістимуть черешні,
Не було чути більше війни.
А ми в скорботі згадаєм
І помолимось за Героїв усіх.
Жаль великий у серці тримаєм 
За тих, хто за Україну поліг.

Орест ГОЛИК

Україна в огні

Цьогоріч Василь Гбурик закінчив 
11-й клас Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ст. 
«Чи треба так переживати?» – звер-
таюся до матері – вона приїхала 
з-за кордону, де перебуває на за-
робітках. Рекомендую все-таки взя-
тися за вступ до вищого військового 
навчального закладу Збройних сил 
України, до прикладу, в Академію 
Сухопутних військ ім. гетьмана Пе-
тра Сагайдачного у Львові. І справа 
піде – юнак стане офіцером ЗСУ. 
Треба вступати!

Таких розмов чимало. Затягують-
хитрують до останнього замість 
того, щоби спокійно, завчасно у 
військовому комісаріаті підготувати 
особову справу на вступ до вищого 
військового навчального закладу. 
Міністри оборони, які у нашій дер-

жаві Україні часто змінюються, не забувають, що найкраще че-
рез військовий ліцей набрати юнаків до ВВНЗ. Багато юнаків та 
юнок з Чортківщини так і зробили – і вступили до різних вищих 
навчальних закладів, у т. ч. і військових.

Маємо на кінець червня військових ліцеїстів Олега Саврука 
(на знімку), Дениса Лукачика, Максима Басюка, Василя Дереша, 
Віталія Николіна та ін. Імена у цих військових ліцеїстів українські! 
Є юнки, які навчаються у військових ліцеях, деякі після закінчен-
ня навчання у ВВНЗ стали офіцерами. Є вже й капітани! Беріть 
приклад з них для свого молодого життя!

Степан ОСАДЦА, 
полковник запасу, уповноважений Чортківського 

об`єднаного міського військового комісаріату

Армія

Ще не пізно 
переорієнтуватися!

Нещодавно зустрів я Ганну Дмитрівну Гбурик 
на вулиці Нагірянки.  «Чим так заклопотані?» – 

запитую. Виявилось, її син мав ще того дня здати 
тести і, як стане відомо, скільки набере балів, 

визначаться, куди вступатиме.

Ще у телефонній розмові, при домовленості про зустріч, й гадки 
не було, що до редакції завітає зі світлим поглядом, усміхненим 
обличчям, атлетичної статури юнак. І незважаючи на 25-річний вік 
– розквіт молодості, – доля його вже припечена війною. 

Строкову службу проходив у повітрянодесантних військах; від-
стоював справедливість на Майдані в Києві; в першу хвилю мобі-
лізації (10 квітня 2014 року) був призваний на захист Вітчизни. Піс-
ля короткочасного перебування на навчальному полігоні потрапив 
у гарячу точку зони АТО. Бойове хрещення у складі 51-ї ОМБ 
(окрема механізована бригада) реактивно-артилерійського диві-
зіону протитанкової батареї (у штурмовій групі) відразу ж отри-
мав ворожим обстрілом у смт Мар’їнка Донецької області, звідки 
наші військовики вибивали ворога. Жах охоплює – славнозвісна 
51-а бригада. Це ж вона з-поміж інших зазнала надпекельності в 
Іловайському котлі – «братська могила», як дехто тепер називає 
цю територію. День Незалежності України 51-а ОМБ «відсвятку-
вала» в жахливому тісному оточенні, яке ворог безжально накрив 
шквальним обстрілом із усіх видів свого озброєння. Саме 24-го 
серпня на територію України зайшли вже не найманці-бойовики, 
а регулярна російська армія, оті псковські та костромські десант-
ники, які, начебто, «заблукали». Вже тоді, розповідає Володимир, 
наші хлопці чітко бачили, що не сепаратисти, а російські бойови-
ки громили вкраїнську землю. І допоки я (автор даної публікації) 
втамовувала моторошність від почутої інформації, мій співроз-
мовник продовжував мовляти без будь-яких проявів емоційності, 
стримано й навіть скупо (недарма кажуть: десантники – люди осо-
бливого складу і вишколу). 

Кілька разів зустрічався з Романом Ільяшенком (загиблим Геро-
єм, чортківчанином). Блокпост, на якому чатував Роман, знаходив-
ся неподалік місця дислокації штурмової групи Володимира – 5 
км від Іловайська в смт Кутейникове (Амвросіївський район, До-
нецька область). Ось на тому блокпосту й «здав» (зрадив) наших 
воїнів такий собі п-п Пивоваренко. А рідний брат лжекомандира, 
повідали хлопці, проживає в Росії та служить в російській армії. 
Тепер Пивоваренко, за інформацією тих, кого, на щастя, визволи-
ли з полону, – прихвостень владарів самопроголошеної «ДНР». На 
жаль, це не поодинокий випадок підступної зради, що несе за со-
бою полон і смерть наших вояків. 

Коли виходили з оточення, бачили вщент розгромлені україн-
ські блокпости, нашим військовим не було де й укріпитися, а об-
стріл не вщухав. З 50-ти вояків штурмової групи залишилися неу-
шкодженими всього десятеро; двоє загинуло, більшість потрапила 
в полон. Все навкруги розбито; не знаходили ні зброї, ні рештки, 
боляче про це говорити, наших загиблих – зачистка бойовиками 
провелася «конкретна», навіть поранених захопили. Не втямки 
було, не розуміли, що відбувається. Переїжджаючи смт Старобе-
шеве (районний центр Донецької області, 25 км від Іловайська) в 
«зеленці», десь за один кілометр, побачили військовиків, думали 
– наші, та… бойовики.  І знову шквальний  обстріл… Відступаючи, 
дали бій. Треба було рятувати не лише власні життя, а й техніку 
(точніше сказати – те, що від неї залишилося); ворог сатанів, тому 
змушені були втікати, по-іншому не виходило; просувалися со-
няшниковим полем, яке наскрізь пронизувалося ворожими смер-
тоносними кулями. 

Слід сказати, командиром штурмової бригади, в якій воював Во-
лодимир, був Руслан Коцюк. Пліч-о-пліч боролися земляки з воро-
гом, і досі не вірить мій співрозмовник у загибель свого командира, 
жевріє надія, та ні – безумовна впевненість, що Руслан у полоні. 
Дай, Боже, щоби це було саме так… Адже з полону, віримо, рано 
чи пізно, повернуться наші хлопці – Герої України. 

Штурмова бригада тому й називається «штурмовою», бо саме 
її найперше бере собі за ціль ворог. Саме «штурмовики» виклика-
ють на себе вогонь, прикриваючи піхоту; саме вони, прокладаючи 
шлях, лізуть у самісіньке пекло – кубло вороже. Сказати, що не раз 
вони дивилися в очі смерті, – це нічого не сказати. Їм доводилося 
підбирати двохсотих, рятувати трьохсотих… Це ж якою витрим-
кою треба володіти, щоби, зібравши, як кажуть, всю волю в кулак, 
знову йти в бій, йти під кулі, зустрічаючись віч-на-віч зі смертю... 
«Всі ми живі люди, – каже Володимир, – усім притаманний страх, 
але, коли ворог безжально й смертоносно нищить нашу землю, то 
про страх ніколи думати. Хочеш вижити, мусиш збиратися зі си-
лами. Кажуть, через себе не переступиш. Переступиш! Із Божою 
поміччю та опікою Пресвятої Богородиці з’являються сили, від-
кривається нове дихання – і вперед…». Тоді мріялося: дочекатися 
затишшя й хоч трохи поспати, бодай би 1-2 години. Перепочива-
ли в усіх військових обладунках (20 і більше кілограмів на собі) 
– завжди напоготові. (До слова, завдячують вояки небайдужим 
краянам, волонтерам за вагому допомогу. Саме вони забезпечу-
ють наших захисників усім необхідним. До прикладу: улашківська 
сільська громада, зібравши кошти, купила штурмовій бригаді три 
пари радіостанцій; священнослужитель зі с. Сосулівка привіз два 
бронежилети). 

…Запанувала тиша, здавалося, на довший час; десь подалі 
крізь дрімоту чулися залпи гармат; оксамитове нічне небо защо-
раз висвічувалося випусковими снарядами «Градів»… Якась мить 
– несамовите верещання тушканчиків… Це явна вістка-засторога, 
що ось-ось обстріл. І …знову бій. Коли куля великого калібру бо-
дай би пролітає повз голову, то на ногах не встояти – втрачаєш 
свідомість, «вирубує», падаєш… 

У Кутейниковому, де дислокувалася штурмова бригада, часто 
спілкувався з місцевими жителями, не зустрічалися агресивно на-
лаштовані супроти України містяни. Проте, пригадує Володимир, 
в часі чергової «зачистки» житлових мікрорайонів від сепаратис-
тів зустрівся нашим військовикам дідок, років за сімдесят. Давав 
хлопцям води попити: «Сынки, сыночки, попейте водички…», по-
казував, де міг би зробити засідку ворог. Та коли зненацька з бу-
динку, який ще не встигли оглянути наші військові, сепаратисти 
«відкрили вогонь», то той дідок жбурляв у наших хлопців «коктейлі 
Молотова».    

Володимир звільнений в запас цьогоріч третього квітня. На за-
питання – чи не має бажання далі відправитися в зону бойових 
дій, відповів: «Хіба що лише зі своїми хлопцями, у тому ж складі 
бригади. Хоча з 360-ти залишилося всього 15 вояків: хто загинув, а 
хто – на лікуванні від поранення. Пройшовши пекло, нікому не по-
бажаєш того, що пережили ми і в якій пекельності зараз інші наші 
хлопці». 

А вдома знову ж таки мріється про мир, спокій і – справедли-
вість. Тепер «воює» Володимир за належну йому земельну ділян-
ку, на виділення якої міська рада чомусь дала відмову (?!). На якій 
підставі?! До речі, відомо, таку відмову отримав не один наш края-
нин – учасник бойових дій. 

І як же тут налаштуватися на спокійне подальше життя, коли, 
незважаючи на кровопролиття, корупція, хабарництво, неспра-
ведливість не те, що викорінюються, а навпаки – наростають. На 
жаль, одним залпом ні зовнішнього, ні внутрішнього ворога не ви-
корчувати. То скільки ж сил ще треба прикласти, скільки часу за-
тратити, щоби мрія українців-простолюдів реалізувалася?!.        

Тетяна ЛЯКУШ
Фото з архіву Володимира ДРЕБІТА

Мрія одна – мирне життя по справедливості
Ось така, поки що єдина та мегавагома мрія сьогодення у захисника Вітчизни, учасника бойових дій на сході 

України Володимира ДРЕБІТА зі с. Улашківці, з яким нам, кореспондентам районки, 
нещодавно випала нагода поспілкуватися.
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5Цінності

Славетні земляки

Зустрічі

Нехай підождуть невідкладні справи.
Я надивлюсь на сонце і на трави,
Наговорюся з добрими людьми.
Не час минає, а минаєм ми...

                                Ліна Костенко.

Скупаний ранковими росами, оповитий па-
хощами різнотрав`я і квітів, останній весняний 
день, 31 травня, видався по-літньому теплим 
і напрочуд сонячним. До того ж, цей недільний 
величний день Святої Трійці став удвічі святко-
вим для випускників Чортківського медичного 
училища 1974 р. в. – ІІІ-Д курсу за спеціальністю 
«медична сестра».

Неквапливою ходою одна за одною підходи-
ли до призначеного місця зустрічі колишні ви-
пускниці – тепер поважні пані з моложавими 
усмішками на вустах. Ніжні обійми, тиха, щира 
розмова знову й знов повертали нас у незабутні 
студентські роки юності. Гурт, непримітний і не-
зрозумілий для випадкових перехожих, повільно 
збільшувався. Всі перебували в нетерплячому 
очікуванні на керівника групи – Анастасію Васи-
лівну Триш.

І ось ця мить – стрімкою граційною ходою на-
ближалася така наша рідна й улюблена всією 
групою Анастасія Василівна. Як завжди усміхне-
на, вона враз влилася і загубилася в гурті колиш-
ніх підопічних, яких восени 1971 року прийняла 

під своє тепле крило – як рідна мати-ластівка 
несміливих і боязких ластів`ят. Емоції радості й 
ніжного щему до сліз захопили всіх прибулих на 
зустріч. Розпочалася справжня фотосесія – ро-
били фотознімки на фоні красивого новозбудо-

ваного корпусу вже Чортківського державного 
медичного коледжу.

А для продовження зустрічі постаралися ство-
рити домашній затишок і невимушену атмосферу 
невтомні трудівниці ресторану «Асторія», за що 
їм окрема вдячність. Перше вітальне слово було 

надане Ользі Крайчій (Косар) – ініціаторці цього-
річної зустрічі, а також двох попередніх – 1979-го 
та 1984 рр. Вона взяла на себе відповідальність 
за виконання нелегкої та клопіткої місії – опові-
щення і запрошення випускників курсу, багато з 
яких змінили свій попередній статус і навіть міс-
це проживання. Допомогти в організації такого 
довгоочікуваного свята зголосилися Ольга Вась-
ків (Рибух) та Марійка Крамарчук (Погріщук).

Розчулена і схвильована словами привітання, 
Анастасія Василівна, як завжди, не залишила-
ся в боргу і приємно вразила та здивувала всіх 
авторським виконанням вірша-присвяти нашій 
зустрічі, чим викликала у присутніх захоплення 
і шквал аплодисментів.

Зустрілись з курсу «медсестринська справа»
Подружки вірні з юності забав,
Вдивлялися в обличчя, впізнавали,
Хоч час стрімкий свої штрихи додав.
Роїлись спогади й бентежні тихі думи,
І щемні усмішки снували на устах...
Літ сорок з лишком швидко пролетіли,
Як мить одна на вічності шляхах.
Принади юності змінились в зламах долі,
Та час попереду, щоб цінувать життя,
Просити Господа, щоб оберіг від болю,
Здоров̀ я дав і близьких співчуття.
Наперекір незгодам – світ прекрасний,
Як у цвітінні білопінний сад,
Зігріє душу усмішка дитяча
І налаштує на мажорний лад.
Примхлива доля склалась неповторно,
Та професійної добились висоти
Усі, працюючи нелегко і невтомно,
Завжди лишаючись достойними людьми.
Найважча праця – у родиннім колі,
Та повнить змістом весь наш вільний час,
Хай кожен день життя – дарунок долі –
Любов̀ ю рідних зігріває нас! 
Продовжувалися виступи-привітання, коштов-

ними діамантами сипалися слова вдячності на 
адресу Анастасії Василівни за недоспані ночі, за 

її красиву щиру душу, чуйне серце. За материн-
ську турботу й любов, за людську доброту і му-
дрість, терпеливість, розуміння і толерантність. 
Анастасія Василівна вчила нас творити добро, 
вміти відчувати і гаряче відгукуватися на чужий 
біль, ділити радість перемоги, тобто бути небай-
дужими людьми.

Почуття суму охопило всіх при згадці імен ви-
кладачів нашого навчального закладу минулих 
літ, яких вже немає серед нас, які відійшли в кра-
щі світи. Але світла пам`ять про них назавжди за-
лишиться в наших серцях.

Невблаганно швидко спливали хвилини... До-
вірлива розмова періодично переривалася спі-
вом. До речі, на нашому курсі були надзвичайно 
співучі голосисті дівчата, та й усі ми були дуже 
дружні й згуртовані. Та що тут можна ще додати? 
То була справжня сім`я, включаючи й нашу до-
рогу наставницю, порадами якої неодноразово 
впродовж прожитих років скористалася кожна з 
нас.

Приємною несподіванкою для Анастасії Ва-
силівни і всіх присутніх став дзвінок нашої одно-
курсниці з Італії Галини Ремез – також зі щирими 
словами вітань і вдячності. Не зчулися, як на-
став час розставання. Після побажань Анастасії 
Василівні і всім присутнім миру, щастя, добра, 
міцного здоров`я, душевної рівноваги й гармо-
нії з навколишнім світом усі стоячи виконали 
величальну «Многая літа». Щемливі хвилини 
прощання викликали в кожної думки: «Коли ще 
зустрінемося?». Адже час надто швидкоплинний. 
Та спогади про цьогорічну зустріч збережемо в 
своїх серцях...

Прощалися з вірою у Всевишнього, в Божу 
благодать, в краще майбутнє для всіх нас і нашої 
країни. І з надією на наступну зустріч. 

Надія МИГАСЕВИЧ, 
колишня староста ІІІ-Д курсу 

випуску 1974 року

Таке поняття зацитоване з останньої в часі 
книги про видатного українсько-канадського 
співака «Свою Україну любіть. Йосип Гошуляк: 
до тебе в пісні лину, рідний краю». Перегорну-
ти її сторінки й знову злучитися духовно з цією 
постаттю спонукала подія немилосердна та 
гірка – сороковини по смерті мистця. Власне, 

недавно в часі, 26 травня, маючи 92 роки від 
роду, наш славетний земляк в заокеанському 
Торонто відійшов у засвіти.

Зблизитися з іменем співака з далекої Ка-
нади творча група редакції «Голосу народу» 
мала змогу рік тому, в часі відрядження до 
його вітцівщини. Палашівський сільський го-
лова Нестор Слободян не без гордості пока-
зував спрезетоване йому осібно видання 2012 
р. в. – книгу «Орав свій переліг. Йосип Гошу-
ляк: від маминої пісні до вершин вокалістики» 
з дарчим підписом від упорядника й авторки 

вступного нарису «До мистецтва крізь призму 
людських відносин» – дружини, журналістки й 
публіцистки, правозахисниці, поетеси, укра-
їнської громадської діячки в Канаді Марти 
Онуфрів. Адже тоді книжка й презентувалася 
на малій батьківщині Йосипа Гошуляка, в Па-
лашівці. А ще – музичний альбом «У покло-
ні Кобзареві» до 200-річчя Тараса Шевченка 
(знімок справа).

І ось – третя з черги епістолярна (як зазна-
чає все той же упорядник) й водночас завер-
шальна книга про видатного українсько-ка-
надського співака. Озвучити її вміст у текстурі 
районки для читачів напередодні сороковин 
мистця вдаємося за порадою заступника ди-
ректора Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича 
Наталії Горячої – щоби в такий спосіб спози-
ціонувати постать славетного земляка крізь 
призму його неминаючої туги за отчиною.

Звісно ж, найцікавіші сторінки (загалом їх 
392) цього видання – то з присвятою Палашів-
ці, його колисці, та Чорткову, місту тривожної 
юності. Тут читач і замандрує до alma-mater 
майбутнього співака, ознайомиться з переду-
мовами її виникнення, відкриє для себе або ж 
пригадає імена гімназистів, котрі віддали жит-
тя за волю України в лавах УПА, дивізії «Га-
личина», націоналістичному підпіллі, а також 
тих, що в чужих світах працювали на Україну 
тощо. Окрема присвята – висвітленню імені п. 
Йосипа в місцевій пресі. Тут і озвучаться де-
котрі публікації, вихоплені зі шпальт газет «Го-
лос народу» (1992, 1999 рр.) та «Слово краю» 
(2012 рік). Зокрема, «І за океаном співає соло-

вей», «В гімназії через 70 років зі славою, ви-
знанням, любов`ю» – за підписом Ольги Вав-
рик, журналістки районки, та інтерв`ю власне 
з маестро з нагоди його 90-ліття і дружиною 
співака й патріота Мартою Онуфрів у автор-
стві кореспондентів Уляни Стеліги і Вікторії 
Іванців. До слова, в зазначеному розділі з 
особливим щемом описано миті перебування 
в стінах alma-mater її колишнього, безмежно 
вдячного сина, а також тему презентації в гім-
назійному колі ювілейних видань – згаданих 
вже книг і музичного альбома.

А згадка про родинне село, до «якого наза-
вжди прикипіла його душа», – то, як наголоше-
но в книзі, направду трепетно хвилюючі доти-
ки до рідної праотчої землі. Тут громадилися 
й громадяться донині витоки його мистецької 
долі. Це про неї, про Палашівку, в часі перших 
відвідин 1980 року після 35-літньої розлуки з 
Україною він писав: «Там, у тому благодатно-
му куточку Поділля, моя мати повивала мене, 
свого первістка, співаючи тужливих колиско-
вих, там я ступав непевними першими крока-
ми по долівці рідної хати, там уперше почав 
осягати грамоту в школі, там українська пісня 
увійшла назавжди в мою душу, там я усві-
домив свою належність до української нації. 
Звідти пішов я у далекі і незнані світи, плека-
ючи в серці любов до рідного краю». На вітців-
щині співакові судилося побувати тричі – ще 
1990-го та 1995 року.

Загалом книжка умістила штрихи зустрічей 
маестро з українцями у Львові й Дрогобичі, 
Стрию і Тернополі, Чернівцях та Івано-Фран-

ківську. У передмові до видання зазначено, 
що його лейтмотивом стало ось що: «Пе-
реглядаючи український репертуар співа-
ка, аналізуючи його мистецькі звершення, 
можна врешті знайти те, що його живило, 
заради чого він творив: такої далекої й вод-
ночас близької неньки України». А його патрі-
отично-мистецьким заповітом для всіх сущих 
українців стали Шевченкові слова – «Свою 
Україну любіть». І ще настановляюче для всіх 
нас, його земляків, свідомих свого роду, ви-
окремлено майже святі постаті:

Три жінки величні ізмалку в моєму житті:
Матуся – привела на світ в неспокійні ті дні,
Земля українська, що покрадьки гріла тільце,
І рідна Вітчизна – з-за грат сповивала мене.
Три жінки величні чуватимуть в внуках моїх:
Матуся – жертвенна посвята для всіх,
Земля українська – снагою наповнить серця,
І рідна Вітчизна, я вірю, – ясніше зорі засія.

Підготувала Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ     

«Ти прости за розлуку, мій краю...»
Його виколисала не просто Україна – виколисало родинне село Палашівка, десь отут, зовсім поруч з нами. Азів грамоти 

й водночас громадянського становлення навчала Чортківська гімназія «Рідна школа». Й хоча як співак відомий галичанин, 
українсько-канадський бас Йосип Гошуляк формувався в англомовному середовищі, однак став «найпрезентативнішим 

популяризатором української музичної спадщини в іншомовному світі, ...творив для далекої, незабутньої України, збагачуючи її 
культурну скарбницю своїми творчими доробками». 

Відгомін юності
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Святкування

І шумить, і гуде, скрипка грає, барабан б`є – то в Ягільниці 
Чи варто проводити такі заходи у селах?  – запитаєте. 

Відповімо запитанням на запитання: «А ви бачили іскристі 
очі дітей, молоді, старшого покоління, які спрагло ловили 
все, що відбувалося у їхньому (чи (для гостей) такому ж, як 
їхній) населеному пункті?». Ось вам і відповідь. «Ще за сво-
го життя такого параду в Ягільниці не пам`ятаю», – ділиться 
враженнями від щойно побаченого ягільничанка пані Євге-
нія Чарнош. Про те, що такі святкування по селах району 
обов’язково мають мати продовження, перерости у тради-
цію висловив свої міркування голова РДА Михайло Сташків 
(пригадується, не обмежуватися суто містом у відзначенні 
державних свят вирішено було після Дня Героїв, що прой-
шов на місці славетного бою на Качуровій горі).

Розпочате в самому серці Ягільниці на сформованому 
круговою забудівлею офісних приміщень затишному май-
дані – під опікою Богородиці, що благословляє приїжджий 
та осілий тут люд з каплички, після вітального слова орга-
нізаторів та гостинного привітання піснеспівами від госпо-
дарів – народного аматорського хору (кер. – М.Пуляк) дій-
ство перемістилося на місцевий стадіон, де на безкрайому 
зеленому моріжку – роздолля для показу талантів, розвою 
творчої думки, запалу духу українського.  

Під звуки Тернопільського муніципального духового орке-
стру «Оркестра Волі» учасники довгою-довгою вервечкою, 
що квітувала всіма кольорами веселки від вишиванок, по-
прямували на місце подальшого проведення святкування. 

Благословення прозвучало від протосинкела Бучацької 
єпархії отця Володимира Заболотного. Слово-порада, сло-
во-розрада знайшли благодатний ґрунт у серцях присутніх. 
Суть сказаного: «Ворог очікує, що ми занепадемо духом, у 
країні настане сум, чутно буде постійний плач, але ми – не 
здамося! Хай лунає сміх, злітає пісня українська до небес, 
зроджуючи віру в безперечну перемогу добра над злом, на-
дихаючи наших воїнів, запевняючи полеглих – не марними 
були їхні жертви». Про те, що ми, навіть у годину веселощів, 
не забуваємо: Україна – у часі війни, – спостерігалось і у 
підібраному пісенному репертуарі, і у щирому бажанні най-
молодших учасників дійства – школярів – докласти свою 
лепту в спільну справу з подолання ворога: учні шкіл райо-
ну, незважаючи на те, що зараз вони на відпочинку, пропо-
нували випічку на найвибагливіший смак, гроші за продаж 
якої підуть на допомогу воїнам АТО (мені, наприклад, по-
смакували пампушки, якими торгували вихованці Нагірян-
ської ЗОШ). Подякував мешканцям краю за надійне плече 
підтримки у важкий для України час військовий комісар пол-
ковник Леонід Підручний.

Про те, що місцеві мешканці не стоять осторонь того, що 
відбувається на сході країни, говорить і такий факт: від на-
ших захисників з далекого Маріуполя надійшла подяка на 
ім`я Василя Вислоцького за надання продуктів харчування 
воїнам, які перебувають на передовій, і вручено добродієві 
просто на сцені, в розпал святкувань почесну грамоту. 

…Стадіон ще не вміщав на своєму полі стільки людей 
одночасно. З`їхалися гості з усього району, відвідав свято 
й народний депутат Олег Барна. Тут гостили прибулих не 
тільки їжею духовною – добрим словом, майстерною піс-
нею, запальним танцем, витіюватою мелодією, а й наїдка-
ми, поживними для тіла, – запашною юшкою, наваристим 
борщем, канапками по-українськи (з салом тобто)… (про-
бував на смак усі страви фотокореспондент Орест Лижечка 
й дегустацією залишився задоволений). 

А що краму сувенірного навезли торгівці! Особливо роз-
долля для покупок дівчатам: віночки з маками, різноманіт-
ним зіллям – купляли, бо ж справжні україночки! Були заба-
ви і для найменших: атракціони, каруселі – весело!

Бавилися у Ягільниці наші краяни до темненької нічень-
ки. Після «Дивоцвіту» забавляли їх «Настасівські музики», 
«Меломани», «Збручани», вокалісти Руслана Копоть, Юрій 
Футуйма, фольк-рок-гурт «Los Colorados». Стадіон гудів від 
музики, запальних танців, захоплених вигуків молоді. 

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Новинар

на стадіоні «Дивоцвіт» іде! Впали роси на покоси
Гадаєте, ще 

не настала пора 
жнив? Помиля-
єтесь! Якщо на 
зернові очікува-
ти кілька тижнів, 
то кормові, так би 
мовити, першого 
конвеєра, трива-
ють повним ходом. 
Принаймні, так 
означив тиждень 
тому їх плин на-
чальник управлін-
ня АПР РДА Іван 

Заболотний в текстурі засідання колегії райдержадміністрації. 
Тривають, звісно, передовсім у господарствах, що утримують 
ВРХ та коней. І конкретизував: вже заготовлено 186 тонн сіна (88 
відсотків до потреби) та 897 тонн сінажу (відповідно 67 відсотків). 
І заготівля триває.

На всяк товар – свій купець
На ПП «КОЛО БОК» невідворотно дотримуються режиму 

безвідходної споживчої (!) технології. У чому? – неодмінно пе-
репитаєте. Та в тім, що тут вже певний час функціонує кіоск із 
продажу черствого хліба, нині ж він «перемістився» власне з 
території підприємства за його ворота, зліва від прохідної. Че-
рез це й покупців тепер завізно. Хлібобулочні вироби, поминув-
ши термін придатності (хоча такий, стверджують і самі покупці, 
надто відносний), тут реалізуються за ціною 5,5 грн./кг. Як по-
яснюють спеціалісти підприємства, в залежності від крамниці, 
котра повертає неспожиті вироби, терміни її придатності ще 

можуть бути ого-го! 
Тобто, той хліб, во-
чевидь, ще й спожи-
вають самі покупці, 
інші ж купують для 
домашньої живнос-
ті. Є й окрема ка-
тегорія – гурманів 
всенької смакоти, 
приготовлюваної із 

черствого хліба. Благо, рецептів такого штибу не бракує. А ще 
від 1 липня ПП «КОЛО БОК» запровадило 7-відсоткову знижку 
на хлібобулочні вироби власного виробництва у своєму фірмо-
вому магазині по вул. С.Бандери, 89.

«Злітає голуб, миром полонений...»
Так і діялося в міському парку відпочинку Чорткова в часі уро-

чин з нагоди Дня Конституції України та Дня молоді: коли на літній 
сцені вже було вшановано воїнів АТО, котрі нині перебувають вдо-
ма, – містян Андрія Маньовського, Івана Чайковського, Михайла 
Богуша, Сергія Бурку та сосулівчанина Дмитра Оріха, перед ними 
постали, немов ангели-охоронці, дівчатка в сніжно-білих одежах 
з голубами в руках. Ця мить, зі слів в. о. начальника відділу куль-
тури, туризму, національностей і релігій міської ради Ірини Радко, 
направду стала «родзинкою» дійства. А ще – променисте слово, 
голошене головою комісії у справах молоді Бучацької єпархії 
УГКЦ о. Мар`яном Лемчуком. І відзначення Чортківським міським 
головою Михайлом Вербіцьким найкращих молодих містян поміж 

студентства, учнівства навчальних закладів за різнопланові та-
ланти: у праці, мистецтві, спорті. Підтвердження тому – барвисте 
перевесло концертних номерів різних жанрів, що переконувало 
задеклароване тут же: «Ми – покоління нове, молоде, рішуче, 
вільне від кайданів і оков!». А із маститих співали й бавили юнь та 
всіх охочих гурти «Периферія» й «Железняки» та солістка, лауре-
атка багатьох конкурсів Катерина Шимків.

Легкій легко далася столиця
Минулої неділі в улю-

бленій народній програ-
мі «Караоке на майдані» 
знову заяснів наш Чорт-
ків! Адже там у статусі 
джокера взяла участь 
чортківчанка, стартовий 
номер танцювально-
го клубу «FLEX» Аліна 
Легка. Взяла – і стала 
другою! До слова, очо-
люваний нею колектив теж виступав з дівчиною, за що в фіналі 
й «заробив» від шоумена Ігоря Кондратюка кошик продуктів від 
спонсора програми – ТМ «Королівський смак». Ну, а Аліна, звісно, 
– футболку, DVD-караоке та підкупаюче прямотою, неприховане 
захоплення ведучого харизмою, властивою чортківській «пропис-
ці». Воістину, знай наших, стольний Києве-граде!

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.30, 23.15 На слуху 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
ПЕРШОГО КАНАЛУ 
15.00 Вiкно в Америку 
16.00 Утеодин з Майклом 
Щуром 
16.35 Х/ф «Дiвчисько» 
18.15 Час-Ч 
19.00 Дорогi депутати 
19.30 Перша шпальта 
20.00, 01.20 Про головне 
21.40 З перших вуст 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.15 Домашня 
скарбничка 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля» 
11.00, 12.20 Т/с «Асi» (1) 
13.20, 13.55 «Ворожка» 
14.20 «Слiпа» 
14.55 «Не бреши менi» 
15.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Чорна 
троянда» (1) 
20.15 Т/с «Свати - 4» (1) 
21.20, 22.20 Т/с 
«Склiфосовський 3» (1) 
23.35 «Мiнкульт» 
00.05 Х/ф «Таємне життя 
бджiл» (2) 

ІНТЕР
06.30 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Судовi справи» 
13.25, 14.20 «Сiмейний 
суд» 
15.20, 16.15 «Жди меня» 
17.40 «Новини» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
22.50 Т/с «Перше кохання» 
00.40 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 Д/ф «Житiя святих. 
Святитель Петро Могила» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15 «Загубленi у часi» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Леся Українка» 
15.30 «Хатинка 
Василинки» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «100 шедеврiв» 
17.30 «Ой, на Iвана, ой, 
на Купала» 
18.00 «Музика двох 
сердець» 
18.30 Д/ф «Людина 
Всесвiту» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
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7 липня, вівторок 8 липня, середа 9 липня, 6 липня, понеділок
УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.25 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.25 Мультфiльм 
09.40 Хто в домi хазяїн? 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.55, 01.20 Як ваше 
здоров’я? 
12.35 Нотатки на глобусi 
13.20, 18.15 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.50 Вiйна i мир 
16.45 Книга ua 
17.20 Д/с «Китай на 
кiнчику язика» 
18.50 Т/с «Новели 
Мопассана» 
21.40 З перших вуст 
21.50 Слiдство. Iнфо 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.15 Тепло.ua 
00.15 Домашня 
скарбничка 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля» 
11.00 Т/с «Асi» (1) 
12.20, 20.15 Т/с «Свати 
- 4» (1) 
13.20, 13.55 «Ворожка» 
14.20 «Слiпа» 
14.55 «Не бреши менi» 
15.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Чорна 
троянда» (1) 
21.15, 22.10, 23.05 Т/с 
«Склiфосовський 3» (1) 
00.20 Х/ф «Амелiя» (1) 

ІНТЕР
05.30, 22.50 Т/с «Перше 
кохання» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо» 
11.10 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
12.30 «Судовi справи» 
13.35, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.35, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 8» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
00.40 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Закохана у небо» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.45 «Академiя 
батькiвства» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Золота провiнцiя» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Живi сторiнки» 
17.30 «У дорозi» 
18.00 «Мiсто, яке я 
люблю» 
18.30 «Коридори» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Своє, українське» 
20.00 «Дiловий ритм» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Унiкальна Україна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Сiрано де 
Менiльмонтан» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Про 
кiно» 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
«Формула здоров’я» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Бунтiвник» (2) 

ICTV
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Т/с «Батл Крiк» 
11.35, 13.20, 16.20 Т/с 
«1941» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Паралельний свiт 
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.30 Т/с «Розвiдники» 
23.20 Х/ф «Небезпечна 
людина» (2) 

СТБ
05.40, 18.00, 22.00 
«Вiкна-Новини» 
06.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.00 «Зiркове життя. 
Найбажанiшi нареченi свiту» 
09.05 «Зiркове життя. 
Не вiдступати i не 
здаватися» 
10.00 «Врятуйте нашу сiм’ю 
11.35 «МастерШеф - 4» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(2) 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-3 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.55, 17.00 Т/с «Не 
родись вродлива» 
11.50 Т/с «Татусевi 
дочки» 
14.50 Серця Трьох-2 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.00 Т/с «СашаТаня» (2) 
23.00 Перфект 
00.05 Т/с «Таємне коло» (2) 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 
Новини «Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10, 00.00 «ПАТРIОТ.UA 
з Наталкою Якимович» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.40, 19.20 Д/п «Знищенi 
за мить» 
12.10 Х/ф «Зiткнення з Землею» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00, 20.20 Т/с 
«Перевiзник» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
21.20 Х/ф «Ударнi сили» 
00.30 Х/ф «Льодовi 
дрижаки» 
02.15 Х/ф «Чорна Рада» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.15 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.25 Мультфiльм 
09.40 Як це? 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.50 Свiтло 
12.00 Авторський проект. 
Вересень 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.30, 20.00 Про головне 
15.50, 01.20 Надвечiр’я 
16.55 Д/с «Замки 
Європи» 
17.45 Зроблено в Європi 
18.50 Т/с «Новели 
Мопассана» 
21.40 З перших вуст 
21.50 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
22.25 KIEV FASHION 
PARK 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля» 
11.00, 02.20 Т/с «Асi» (1) 
12.20, 20.15 Т/с «Свати - 4» (1) 
13.20, 13.55 «Ворожка» 
14.20 «Слiпа» 
14.55 «Не бреши менi» 
15.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Чорна 
троянда» (1) 
21.15, 22.10, 23.05 Т/с 
«Склiфосовський 3» (1) 
00.20 Х/ф «Шалене 
серце» (2) 

ІНТЕР
05.30, 22.50 Т/с «Перше 
кохання» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.30 «Судовi справи» 
13.35, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 8» 
16.15 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 9» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
00.40 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Легенди Запорiжжя» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Будьмо знайомi» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без 
нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «Велика мандрiвка» 
18.00 «А у нас кiно знiмали...» 
18.45 «Азбука смаку» 
19.30 «Що робити?» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма 
«Слiдства. Iнфо» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Зiрка 
шерифа» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Розкiшнi 
маєтки» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма 
«Сiльський календар» 
22.35 Х/ф «Замiна» (2) 

ICTV
06.05, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
06.50 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
09.55 Т/с «Батл Крiк» 
12.35, 13.10 Паралельний свiт 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Провокатор 
14.40, 16.20 Х/ф 
«Медальйон» 
16.50 Х/ф «Пароль 
«Риба-меч» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.20 Х/ф «Кобра» (2) 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.00 «Зiркове життя. 
Самотнiсть перших 
красунь - 2» 
09.05 «Зiркове життя. 
Прокляття Майстра та 
Маргарити» 
10.00 «Зiркове життя. 
Перемогти рак» 
11.00 Х/ф «Кольє для 
Снiгової Баби» (1) 
12.50 «Хата на тата» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(2) 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-3 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.45 «Доньки-матерi» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.45 М/с «Барбоскiни» 
07.52 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.15 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
10.17 Т/с «Татусевi дочки» 
15.25 Х/ф «Великий тато» 
17.05 Х/ф «Багатiй Рiччi» 
19.00 Ревiзор 
21.15 Страстi за Ревiзором 
23.05 ППШ-2 

2+2
09.00 Т/с «Атлантида» 
12.00 Х/ф «Природжений 
гонщик» 
14.10 «Вайпаут» 
16.30 «Top Gear» 
17.30, 19.00 «ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини «Спецкор» 
19.20 «Секретнi матерiали» 
20.20 Т/с «Перевiзник» 
21.20 Х/ф «Вiддача» 
00.00 Т/с «Секта» 
02.00 Х/ф «Пострiл у 
трунi» 

УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
08.25 Вiд першої особи 
07.25 На слуху 
08.40 Паспортний сервiс 
09.00 Вiчне 
09.25 Мультфiльм 
09.40 Хочу бути 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.55 Подорожнi 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.30 Дорогi депутати 
13.20, 18.15 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
16.10 Фольк-music 
17.30 Перша студiя 
19.00 Першi на Першому 
19.30 Авторський проект. 
Вересень 
21.40 З перших вуст 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.15 Вертикаль влади 
 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.00 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля» 
11.00 Т/с «Асi» (1) 
12.20, 20.15 Т/с «Свати 
- 4» (1) 
13.20, 13.55 «Ворожка» 
14.20 «Слiпа» 
14.55 «Не бреши менi» 
15.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Чорна 
троянда» (1) 
21.15, 22.10, 23.05 Т/с 
«Склiфосовський 3» (1) 
00.20 Х/ф «Не вiдпускай 
мене» (2) 

ІНТЕР
05.30, 22.50 Т/с «Перше 
кохання» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.30 «Судовi справи» 
13.35, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.35, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 8» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
00.40 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Будьте здоровi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Менi тринадцятий 
минало» 
14.00 «Українськi народнi пiснi» 
14.30 «Цвiт папоротi» 
14.45 «100 шедеврiв» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «На скрижалях 
мого серця» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Замки Тернопiлля» 
17.30 «Мандри» 
18.00 «Акценти» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Зона ризику» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Профiлактика 
14.00 Програма 
«Сiльський календар» 
14.30 Переможний голос 
вiруючого 
15.00 Програма «Духовнi 
роздуми» 
15.15 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
16.10 Дитяча година 
17.00 Програма «Розкiшнi 
маєтки» 
17.30 Програма «Компромiс» 
18.00 Т/с «Чужi грiхи» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 Унiкальна Україна 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Катастрофа» 
00.15 Час-Tайм 

ICTV
05.20, 14.50 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Т/с «Батл Крiк» 
11.50, 13.20, 16.20 Т/с 
«1941» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Паралельний свiт 
17.45, 22.25 Т/с 
«Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.30 Т/с «Розвiдники» 
23.20 Х/ф «Каратель» (2) 

СТБ
06.15, 18.00, 22.00 
«Вiкна-Новини» 
06.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Зiркове життя. Б’є 
- значить любить?» 
10.50 «МастерШеф - 4» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(2) 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-3 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
01.25 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.47 Т/с «Друзi» 
09.40, 17.05 Т/с «Не 
родись вродлива» 
11.35 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.45 Серця Трьох-2 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.05 Т/с «СашаТаня» (2) 
23.05 Перфект 
00.15 Х/ф «На морi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.40 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 
Новини «Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 
7.62» 
09.20 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.20 Д/п «Знищенi за 
мить» 
11.50 Х/ф «Вiйна 
подружжя Роуз» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00, 20.20 Т/с 
«Перевiзник» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
21.20 Х/ф «Точка 
падiння» 
00.00 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
00.30 Х/ф «Хижаки» 
02.30 Х/ф «Камiнна 
душа» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.15 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.25 Мультфiльм 
09.40 Школа Мерi Поппiнс 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.50 Вiра. Надiя. Любов 
12.25 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
13.20 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.50 Театральнi сезони 
16.25 Спогади 
17.05 Д/ф «Жити довго, 
жити вiчно» 
18.05 Першi на Першому 
18.50 Т/с «Новели 
Мопассана» 
21.40 З перших вуст 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля» 
11.00 Т/с «Асi» (1) 
12.20 Т/с «Свати - 4» (1) 
13.20, 13.55 «Ворожка» 
14.20 «Слiпа» 
14.55 «Не бреши менi» 
15.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Чорна 
троянда» (1) 
20.20 «Мультибарбара 2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ» 
23.00 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.45 Новини 
08.10, 08.35 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.30 «Судовi справи» 
13.35, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.40, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 9» 
18.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
23.30 Х/ф «Два Iвани» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Рiдна мова» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Невигаданi iсторiї» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Схiд-Захiд. 
Децентралiзацiя» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Пiлiгрим» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.30 «Свiт професiй» 
19.45 «Захiдний експрес» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник 
Вiтчизни-рятувальник» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

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

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Батл Крiк» 
11.50, 13.20, 16.20 Т/с «1942» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Паралельний свiт 
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.30 Т/с «Розвiдники» 
23.20 Х/ф «Тiнь якудза» (2) 

СТБ
08.35 Х/ф «Молода дружина» (1) 
10.25 Х/ф «Катерина.Сiм’я»(1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.45 Т/с «Коли ми вдома»(2) 
19.50 Х/ф «Любов i голуби»(1) 
22.35 Х/ф «Кавказька 
полонянка, або Новi 
пригоди Шурика» (1) 
00.15 Х/ф «Мерi Поппiнс, 
до побачення!» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
09.45, 16.55 Т/с «Не 
родись вродлива» 
11.40 Т/с «Татусевi дочки» 
14.45 Серця Трьох-2 
18.50 Супермодель по-
українськи 
20.55 Т/с «СашаТаня» (2) 
22.55 Х/ф «Дочка мого 
боса» (2) 
00.40 Х/ф «Послання в 
пляшцi» (2) 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00 «Люстратор 7.62» 
09.10 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
09.40 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
10.40 Д/п «Знищенi за мить» 
12.10 Х/ф «Вторгнення 
живої сталi» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00 Т/с «Перевiзник» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
19.20 Х/ф «В’язень» 
21.20 Х/ф «Хiтмен» 
23.20 Х/ф «Захисник для 
дочки» 

УТ-1
08.30 Гумористичний 
клуб «Золотий гусак» 
09.10 Мультфiльм 
09.40 Нотатки на глобусi 
10.00 Зроблено в Європi 
10.30 Книга ua 
12.05 Д/ф «Сага 
старовинної пущi» 
13.00 Свiтло 
14.10 Д/с «Замки Європи» 
15.15 Чоловiчий клуб. 
Мiжнародний турнiр з 
кiкбоксингу 
17.50 Д/ф «Жити довго, 
жити вiчно» 
19.10 Х/ф «Захар Беркут» 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.15 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
22.40 Мегалот 
23.10 День Янгола 

1+1
06.30, 20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с 
«Пригоди ведмедикiв 
Гаммi» (1) 
09.00 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.15 «Свiтське життя» 
10.15 Х/ф «Найкращий 
друг сiм’ї» (1) 
14.05 «Сказочная Русь» 
14.45 «Вечiрнiй Київ» 
16.35, 21.10 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
23.05 Х/ф «Нiч у музеї - 2» (1) 
 

ІНТЕР
06.20, 20.00 «Подробицi» 
07.10 Д/ф «Плiснява» 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «Кавказька 
полонянка, або Новi 
пригоди Шурика» 
11.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
14.45 Т/с «Фродя» 1-4 с. 
Заключна 
18.20, 20.30 Х/ф «Кохання з 
випробувальним термiном» 
23.00 Т/с «Здрастуй, 
мамо» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.30 «Велети духу i 
слави. Українська мiсiя» 
10.35 «Учнiвський 
щоденник» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Улюблена робота» 
13.20 «Iсторичнi постатi» 
13.40 «Свiт професiй» 
14.00 «Спiваю тобi, Україно» 
14.30 «Все про їжу» 
15.00 «Портрет» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
20.00 «Спортивнi меридiани» 
20.15 «Храми Подiлля» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Витiвки у 
старовинному дусi» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 20.10 Унiкальна Україна 
10.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з 
Рiком Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Компромiс» 
12.30 Україна. 
Перезавантаження 
14.00 Культура i мистецтво 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Вiдсутня ланка» 
16.30 Дiм книги 
17.00, 22.30 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 «Музичнi делiкатеси» 
21.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ.
СВIДЧЕННЯ ЧАСУ 
21.30 Творчий вечiр В.Крищенка 
00.10 Час-Тайм 
00.30 Х/ф «Тут палять» (2) 

ICTV
08.35 Провокатор 
10.20 Секретний фронт 
11.15 Антизомбi 
12.10 Дiстало! 
12.45 Факти. День 
13.20 Громадянська 
оборона 
14.20 Iнсайдер 
15.15 Т/с «Розвiдники» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.25 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Ханна» 
22.10 Х/ф «Вiдлiк 
убивств» (2) 
00.25 Х/ф «Тiнь якудза» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
10.40 Х/ф «Молода дружина» (1) 
12.40 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
14.05 Х/ф «Кавказька 
полонянка, або Новi 
пригоди Шурика» (1) 
15.50 Х/ф «Любов i голуби»(1) 
18.00 Х/ф «Не було б щастя»(1) 
22.15 Х/ф «Двi iсторiї про 
кохання» (1) 
00.20 «Давай поговоримо 
про секс» 

НОВИЙ КАНАЛ
09.27 Файна Юкрайна 
10.15 Ревiзор 
13.00 Страстi за Ревiзором 
14.50 Хто зверху 
18.45 Х/ф «Одинадцять 
друзiв Оушена» 
21.00 Х/ф «Дванадцять 
друзiв Оушена» 
23.20 Х/ф «Екстрасенс: 
Лабiринти розуму» (2) 

2+2
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 Т/с «Атлантида» 
16.00 Х/ф «Приборкувачi хвиль» 
18.15 Х/ф «Вiйна драконiв» 
20.00 Х/ф «Башня» 
22.15 Х/ф «Найманий вбивця» 
00.00 Бої за чемпiонськi пояси 
за версiєю WBA: Руслан 
Чагаєв (Узбекистан) - 
Франческо Пьянета (Iталiя) 
02.25 Х/ф «Кисневий 
голод»

УТ-1
08.40 Тепло.ua 
09.00 Як це? 
09.20 Хто в домi хазяїн? 
10.00 Хочу бути 
10.40 Спогади 
11.15 Х/ф «Захар Беркут» 
13.35 Фольк-music 
15.00, 02.20 Чоловiчий 
клуб. Мiжнародний 
турнiр з кiкбоксингу 
17.40 Т/с «Новели 
Мопассана» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.20 Альтернативна 
музика 
23.10 День Янгола 
00.15 Домашня скарбничка 

1+1
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» (1) 
09.00 «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска - 2: 
пригоди в Арктицi» (1) 
09.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.15 ТСН 
11.00, 12.15 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
13.15 «Iнспектор Фреймут» 
14.50 «Територiя обману» 
15.45 «Повернiть менi красу» 
16.55, 18.05 «Чотири весiлля 4» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Його любов» (1) 
00.20 Х/ф «Коханцi» (2) 

ІНТЕР
08.10 «Удачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
14.35 Х/ф «Кохання з 
випробувальним термiном» 
18.00, 21.30 Х/ф «Два Iвани» 
20.00 Х/ф «Безумство в 
передмiстi» (3) 
23.20 Т/с «Здрастуй, мамо» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Подорожнi замальовки» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
13.30 «Спортивнi 
меридiани» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
16.00 «Храми Подiлля» 
17.00 «М-хвиля» 
17.30 «Живе багатство 
України» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Солов’їна пiсня» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.30 «Перемога, свята 
Перемога!» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 

з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
«Вiдсутня ланка» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Погляд 
зблизька» 
14.30 «Формула здоров’я» 
16.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ.
СВIДЧЕННЯ ЧАСУ 
16.30 Програма 
«Слiдства. iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Золоте 
стремено» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Повiр менi» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
06.30 М/с «Скубi-Ду: 
Корпорацiя «Загадка»» 
07.10 Т/с «Леся+Рома» 
09.25 Зiрка YouTube 
11.50 Дивитись усiм! 
12.45 Факти. День 
13.25 Х/ф «Космiчний джем» 
15.05 Х/ф «Пригоди 
Плуто Неша» 
16.55 Х/ф «Дiамантовий 
полiцейський» 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Широко 
крокуючи» 
21.55 Х/ф «Стукач» (2) 
00.00 Х/ф «Швидше кулi» (2) 

СТБ
08.50 «Все буде смачно!» 
09.50 «Караоке на Майданi» 
10.45 Х/ф «Не було б щастя»(1) 
15.10 «Мiстичнi iсторiї-3 з 
Павлом Костiциним» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла» 
00.35 Х/ф «Небезпечно 
для життя!» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.25 М/ф «Скубi Ду i 
Привид чаклунки» 
09.40 Закованi 
13.50 Х/ф «Одинадцять 
друзiв Оушена» 
16.05 Х/ф «Дванадцять 
друзiв Оушена» 
18.35 Х/ф «Тринадцять 
друзiв Оушена» 
21.00 Х/ф «Товстун на 
ринзi» (2) 
23.05 Х/ф «Керування 
гнiвом» (2) 

2+2
08.30 Бої за чемпiонськi 
пояси за версiєю WBA: 
Руслан Чагаєв (Узбекистан) - 
Франческо Пьянета (Iталiя) 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 Д/п «Страшне завтра» 
13.00 «Секретнi матерiали» 
14.00 Т/с «Рекс» 
16.00 Х/ф «Хiтмен» 
18.00 Х/ф «Башня» 
20.15 Х/ф «Американець» 
22.15 Х/ф «Кiнець гри» 
00.10 Х/ф «Вiйна драконiв» 
02.00 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ви легко розв’яжете всі 

питання, відкладені в до-
вгий ящик. Однак будьте 
обережні, не піддавайтеся 
спокусі, не міняйте своє 
особисте життя. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Постарайтеся зберігати 

спокій і розважливість. На 
роботі важливо чітко вико-
нувати всі свої обов’язки і 

не намагатися перекласти 
їх на інших. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вас очікує гарний тиждень, 

повний зустрічей і вражень. 
Вирішуйте всі справи без су-
єти та поспіху. Не лінуйтеся 
звернутися до минулого досві-
ду та здорового глузду. 

РАК (22.06-23.07) 
Гарний настрій і щиро-

сердечний прийом дозво-

лить вам швидко і легко ви-
рішити складні професійні 
питання. Не прагніть осяг-
нути неосяжне. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Якщо хочете завоювати 

авторитет, вам доведеться 
наполягати на своєму. Будь-
те уважні до інформації, що 
надходить – і ви опинитеся 
в потрібному місці в потріб-
ний час. 

ДІВА (24.08-23.09)
Бажано уникати суєти, 

але необхідно виявити ак-
тивність і моторність. Якщо 
ви будете все робити спо-
кійно і розмірено, вас обже-
нуть інші. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Прислухайтеся до своєї 

інтуїції, життя піднесе масу 
подарунків. Позбудьтеся від 
нагромадження всіх дріб’язків 

стосовно оформлення доку-
ментів і ділових паперів. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Вам необхідно зайнятися 

завершенням найважливіших 
справ. Обережніше з невикона-
ними зобов’язаннями, вони мо-
жуть створити безліч проблем у 
найближчому майбутньому. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
На роботі ж вам важко буде 

зосередитися на поточних 

справах, а вже про нові й го-
ворити нема чого. Не варто 
зациклюватися на сімейних 
проблемах. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ваш внутрішній світ зажа-

дає до себе дбайливого і тур-
ботливого ставлення. Поста-
райтеся не доводити справи 
до сімейної сварки. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
У вас наступає цілком 

сприятливий період, вам на-
віть буде трохи не по собі від 
такого щастя. Важливі зміни 
можуть відбутися в діловому 
та особистому житті.

РИБИ (20.02-20.03)
Постарайтеся не лінува-

тися і тоді удача не обійде 
ваш будинок. Друзі та коле-
ги візьмуть до уваги ваші 
досягнення і запозичать 
ваш досвід. 

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

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Т/с «Батл Крiк» 
11.50, 13.10 Т/с «1941» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00 Паралельний свiт 
16.20 Т/с «1942» 
17.45, 22.25 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.30 Т/с «Розвiдники» 
23.20 Х/ф «Iноземець» (2) 

СТБ
05.55, 18.00, 22.00 
«Вiкна-Новини» 
06.30, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Зiркове життя. Невiдомi 
дiти вiдомих батькiв» 
09.10 «Зiркове життя. 
Найскандальнiшi зiрковi 
розлучення» 
10.15 «Вагiтна у 16» 
11.10 «Доньки-матерi» 
12.05 «МастерШеф - 4» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома»(2) 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-3 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь 
свого тiла» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Т/с «Друзi» 
09.50, 17.05 Т/с «Не 
родись вродлива» 
11.50 Т/с «Моя прекрасна нянька» 
14.55 Серця Трьох-2 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.00 Т/с «СашаТаня» (2) 
23.00 Перфект 
00.10 Т/с «Таємне коло» (2) 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 
Новини «Спецкор» 
09.00, 19.20 «Люстратор 7.62» 
09.10, 00.00 «ПАТРIОТ.UA 
з Наталкою Якимович» 
09.40 Д/п «Зброя майбутнього» 
10.40 Д/п «Знищенi за мить» 
12.10 Х/ф «Льодовi дрижаки» 
14.00 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.00, 20.20 Т/с «Перевiзник» 
17.00 «СуперОблом.UA-2» 
17.35 «6 кадрiв» 
21.20 Х/ф «В’язень» 
00.30 Х/ф «Вторгнення 
живої сталi» 
02.15 Х/ф «Все 
перемагає любов» 
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Санепідслужба інформує

Турнірне становище команд (2 група) після першого кола

Зона «А»
№
п/п

Команда І В Н П М О

1 Ридодуби 7 7 0 0 33-7 21

2 Джурин 7 5 1 1 17-5 16

3 Скородинці 7 3 0 4 19-21 9

4 Білобожниця 7 3 0 4 11-22 9

5 Ромашівка 7 2 2 3 13-27 8

6 Палашівка 7 2 1 4 14-16 7

7 «Фортуна» Свидова 7 2 0 5 9-13 6

8 «Максимум» Чортків 7 2 0 5 7-13 6

Зона «Б»

№ 
п/п

Команда І В Н П М О

1 Давидківці 8 7 1 0 34-5 22

2 «Кристал» Заводське 7 4 3 0 16-6 15

3 Пробіжна 7 4 2 1 29-12 14

4 Товстеньке 7 3 1 3 24-20 10

5 Угринь 7 4 0 3 27-14 12

6 «Зоря» Товстеньке 7 2 1 4 14-20 7

7 В.Чорнокінці 7 2 1 4 11-17 7

8 М.Чорнокінці 7 1 1 5 9-36 4

9 Залісся 7 0 0 7 3-38 0

Такий дарунок є на вагу золота, адже  про-
блема лікування та прогнозування перебігу 
запально-гнійних уражень м’яких тканин до 
теперішнього часу залишається далекою до 
вирішення. Ба більше – зараз пацієнти із та-
кими захворюваннями складають 35-40 від-
сотків від числа хворих загальнохірургічного 
профілю. Не зменшується і летальність при 
гнійній інфекції.

За даними ООН, кількість людей похилого 
та старечого віку постійно зростає і до 2050 р. 
складе близько 2 млрд. В Україні на теперішній 
час зареєстровано 14 млн. людей похилого та 
старечого віку, а до 2050 р. кількість осіб, стар-
ших за 60 років, сягне 38 відсотків населення. 
Відповідно зростає й віковий склад пацієнтів із 
запально-гнійною патологією м’яких тканин.

Перебіг ранозагоєння в осіб похилого віку 
довготриваліший, ніж у молодих, а лікування 
складне і менш ефективне. Тому збалансо-
ване введення в організм відповідних фос-
фоліпідів (основних структурних компонентів 
клітинних мембран) та корекція гіпоестрогенії 
є перспективними додатками при лікуванні 
ран різного генезу у хворих похилого та ста-
речого віку. Автоматично при використанні 
VAK-технологій у пацієнтів зменшується на 
50 відсотків ризик ампутацій, що в даний час 
цінується понад усе, тому що покращується 
якість життя пацієнта.

Cьогодні перша пацієнтка у Чортківській 

ЦКРЛ за допомогою фонду Oekraïne-Project 
отримала процедуру на вакуум-помпі. Весь ко-
лектив Чортківської центральної комунальної 
районної лікарні висловлює найщиріші слова 
подяки керівнику фонду Liliane De Cooman-
Bollaerts та нашому земляку – лікарю Ігорю Єв-
геновичу Вітенку за можливість впровадження 
вакуумної методики лікування гнійних ран.

Тарас ЗАЯЦЬ,
студент ТНПУ ім. В.Гнатюка,

спеціальність «Журналістика та інформація»

Механізм зараження – рановий. Мікроб 
може проникнути в організм людини через 
дрібні, частіше колоті рани, при побутових та 
сільськогосподарських травмах.

Захворювання можливе при укусах, опіках 
чи відмороженнях. Безпосередньо від хворої 
людини правець не передається.

Правцева паличка в зовнішньому середови-
щі не стійка, але в грунті, пилу, гної вона здат-
на перетворюватись в стійку спорову форму. У 
кишечнику тварин збудник правця перебуває 
майже постійно і потрапляє з виділеннями в 
грунт, на траву, кущі, різні предмети.

Правець простіше попередити, ніж лікува-
ти, оскільки лікування правця навіть при вико-
ристанні найсучасніших методів є надзвичай-
но важкою проблемою, при цьому більшість 
людей, які виживають, залишається інваліда-
ми. Найефективнішим методом попереджен-
ня правця є активна імунізація.

Планову профілактику здійснюють згідно з 
новим Календарем профілактичних щеплень, 
затвердженим наказом МОЗ України за № 551 
від 11 серпня 2014 р. Імунізації підлягають всі 
особи, які не мають протипоказань. Повторну 
вакцинацію дорослим (ревакцинацію) прово-
дять раз на 10 років.

Для попередження виникнення правця 
у випадку травм необхідно проводити екс-
трену профілактику. Вона передбачає пер-
винну хірургічну обробку рани та створення 
імунологічного захисту. Імунопрофілактика 
здійснюється диференційовано, залежно від 
попередньої імунізації пацієнта, шляхом ре-
вакцинації правцем анатоксином або за до-
помогою активно-пасивної імунізації шляхом 
одночасного введення правцевого анатокси-
ну та протиправцевої сироватки чи імуногло-

буліну (згідно з наказом МОЗ за № 198 від 5 
серпня 1999 р. «Про вдосконалення профі-
лактики, діагностики та лікування правця»).

Екстрена профілактика правця показа-
на при: травмах з порушенням цілісності 
шкірних покровів та слизових оболонок; від-
мороженнях та опіках (термічних, хімічних, 
радіаційних) II, III та IV ступенів; проникних 
пошкодженнях шлунково-кишкового тракту; 
позагоспітальних абортах; пологах поза ме-
дичними закладами; гангрені або некрозі тка-
нин, абсцесах; укусах тварин.

В усіх вищевикладених випадках постраж-
дала людина повинна звернутись за термі-
новою допомогою до лікаря. Призначення 
засобів для екстреної профілактики правця 
проводиться диференційовано залежно від 
наявності документального підтвердження 
про щеплення або даних імунобіологічного 
контролю напруженості правцевого імунітету, 
а також врахування характеру травми.

Отже, важливо пам’ятати, що головним у 
профілактиці правця є:

1. Запобігання травмам (дотримання пра-
вил техніки безпеки на виробництві та в до-
машніх умовах).

2. Вакцинація, яку проводять у плановому 
порядку та екстрено у випадку травми.

Оксана ГУЦУЛ, 
начальник відділу епідеміологічного 

нагляду Чортківського міськміжрайонного 
управління Головного управління 

Держсанепідслужби
у Тернопільській області

Нові технології лікування гнійних ран 
вже доступні у Чортківській ЦКРЛ

За сприяння нашого земляка – лікаря Ігоря Вітенка та керівника фонду Liliane De 
Cooman-Bollaerts колектив Чортківської центральної комунальної лікарні отримав 

від фонду Oekraïne-Project вакуумну помпу.

Правець та його профілактика

Автомат, баян, машина – шприц. 
Аристократ – наркоман, який знає закони.
Ботанік – людина, яка вирощує наркотичну 

траву.
Волна, приход – перша, найбільш яскрава 

фаза наркотичного сп’яніння.
Гонець – посильний за наркотиками.
Дишло – речовини, які вдихаються з метою 

сп’яніння.
Заворуха – конфлікт між наркоманами.
Заряджений – обкурений на даний момент 

наркоман.
Заряджений кетер – мішок, сумка, наповнені 

наркотиками.
Дехтяр – продавець наркотика.
Кайф, тоска – друга, більш тривала фаза 

сп’яніння, стадія заспокоєння.
Котити колеса – приймати таблетки.
Кент, бродяга – своя людина.
Підлікуватися – вколотися, курнути.
Погнав гусей, криша поїхала – наркотичний 

психоз.
Розвинути дозу – звикання до великих доз 

наркотиків.
Кукнар – відвар з достиглої головки маку.
Соломка – відвар зі стебел і листя сухого маку.
На підставі наркоманічного жаргону можливо 

виявити осіб, які пов‘язані із прийманням нарко-
тичних засобів.

Подав Петро ПРОКОПЕНКО, 
лікар-нарколог

Правець – одна з найважчих гострих інфекційних хвороб з високою летальністю 
(60-80 відсотків), що спричиняється правцевою паличкою, вражає нервову систему 

та проявляється судомами скелетних м’язів.

Знати не завадить

Наркоманічний жаргон, який 
використовують наркозалежні хворі під 
час розмовного спілкування між собою

Чемпіонат області. 10-й тур 
 ДЮСШ Тернопіль – «Чортків» – 0:1
Після серії невдач нарешті чортківчани 

знову відчули смак перемоги, причому не 
без труднощів (завдяки автоголу супер-
ника), що дозволила нашій команді з 22 
очками разом із заліщицьким «Дністром» 
далі ділити 2-3 місця турнірної таблиці 
(однак всього на очко від них відстає бур-
дяківський КАМ, маючи дві гри в запасі). В 
останньому турі першого кола чемпіонату  
області (неділя, 5 липня, поч. о 16-й год.)  
ми прийматимемо на своєму полі теребов-
лянську «Ниву», яка досі не знає гіркоти 
поразок. А ну ж бо, спробуємо зіпсувати 
настрій нашим сусідам.  

Кубок області. ½ фіналу. 
Повторний матч 

«Бережани» – «Чортків» – 2:0 (перший 
матч – 3:1). 

На жаль, другий рік поспіль фінал куб-
ка області пройде без нас. У іншому матчі 
лише на останній доданій хвилині зустрічі 
врятувалася теребовлянська «Нива», за-
бивши м’яч у ворота бурдяківського КАМу, 
тож на центральному стадіоні м. Тернопо-
ля на День Незалежності буде повторення 
минулорічного фіналу – «Нива» Теребовля 
– «Бережани» 

Чемпіонат району
Перша група
9-й тур. Ягільниця – Нагірянка – перене-

сено; Шманьківчики – «Калічівка» Чортків 
- 0:1; Гадинківці – Бичківці – 1:1; Гор. Ви-
гнанка – Шманьківці – 2:0; Звиняч – Базар 
– 2:1; Косів – Біла – 0:4; Поділля – Улашківці 
– 2:3.

Друга група
8-й тур. Зона «Б». Угринь – Товстень-

ке 2 – 3:0; М.Чорнокінці – Заводське – 1:1; 
В.Чорнокінці – Пробіжна – 1:5; Товстеньке 
1 – Давидківці – 1:4; Залісся – вихідний.

Матчами восьмого туру у цій зоні завер-
шили перше коло команди другого ешело-
ну, де чітко визначилися лідери і аутсайде-
ри. Приємно дивує у зоні «А» незаперечне 
лідерство молодої ридодубівської коман-
ди, сформованої виключно з місцевих ви-
конавців. Ще кілька років тому вона була 
звичайнісіньким середняком, а сьогодні за 
рівнем гри, мабуть, упевнено почувалася б 
й у групі грандів. Так само у зоні «Б» наразі 
немає рівних Давидківцям. Але потрібно 
поаплодувати за настирливість і залісян-
ській команді, котра, не здобувши жодно-
го очка у першому колі, не схилила голо-
ву і продовжує далі виступати. На жаль, 
«ахіллесовою п’ятою» районної першості 
залишається суддівство, насамперед вна-
слідок браку кваліфікованих суддів. Так, 
зіпсованим виявилось футбольне видо-
вище у сьомому турі в Ридодубах (зустріч 
Ридодуби – Палашівка) та Звинячі (Звиняч 
– Улашківці), де головними дійовими осо-
бами на полі були саме арбітри. Нерідко 
трапляється неспортивна поведінка як 
гравців, так і некоректне ставлення до су-
перника з боку місцевих уболівальників, 
чути лихослів`я, а серед глядачів чимало 
дітей, жінок. Та, зрештою, це вже, напевне, 
елемент нашої «культури», подібне можна 
побачити і на куди вищому рівні (згадайте 
фінал цьогорічного розіграшу кубка Укра-
їни). 

Матчі другого кола у цій групі стартують 
за два тижні. 

Фінал пройде без нас
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земельна ділянка

ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири
Подяка

Оголошення, повідомлення

Вважати недійсним:

Споживачам на замітку

куплю

Зменшення споживання в денний час за-
безпечить вирівнювання графіка споживання 
електричної енергії Об’єднаної енергетичної 
системи України, що дозволить максимально 
збільшити навантаження атомних електро-
станцій, оптимізувати роботу теплових елек-
тростанцій та в кінцевому випадку скоротити 
споживання газу, вугілля, мазуту.

Наразі ситуація в енергетиці ускладнена 
відсутністю палива, насамперед вугілля, газу, 
і неможливістю вироблення тієї кількості елек-
троенергії за потужністю, особливо в період 
пікових споживань. Це – вечірні, ранкові пікові 
навантаження, коли споживання збільшується 
в рази і покрити цю потужність дуже складно.

На законодавчому рівні забезпечено еко-
номічну доцільність споживання електричної 
енергії у нічний час. Так, одним із способів 
зниження витрат за спожиту електроенергію є 
перехід на двозонний прилад обліку електро-
постачання. Даний облік дозволяє споживачу 
оплачувати за електроенергію, спожиту з 23-ї 
години вечора до 7-ї години ранку, із застосу-
ванням 50-відсоткової знижки.

За наявності окремого обліку споживання 

електроенергії за періодами часу розрахунки 
з населенням проводяться із врахуванням на-
ступних коефіцієнтів: за двозонними тарифа-
ми, диференційованими за періодами часу: 
0,5 тарифу – в години нічного мінімального на-
вантаження енергосистеми (з 23-ї і до 7-ї год.), 
а в інші години доби – повний тариф; за три-
зонними тарифами, диференційованими за 
періодами часу: 1,5 тарифу – в години макси-
мального навантаження енергосистеми (з 8-ї 
до 11-ї год. і з 20-ї до 22-ї год.), повний тариф 
– у напівпіковий період (з 7-ї до 8-ї год., з 11-ї 
до 20-ї год., з 22-ї до 23-ї год.), а 0,4 тарифу – 
в години нічного мінімального навантаження 
енергосистеми (з 23-ї до 7-ї год.).

Для встановлення двозонного чи тризон-
ного лічильника потрібно звернутися у ВАТ 
“Тернопільобленерго” для отримання органі-
заційно-технічних заходів, які передбачають 
переукладання договору про користування 
електричною енергією, відповідні вимоги до 
програмування диференційного електролі-
чильника тощо.

Адміністрація Чортківського РЕМ

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

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

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

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

2-кімнатна квартира у смт Заводське по 
вул. Парковій, 4, на 4-му поверсі, площею 50 
кв. м, в хорошому стані. Великий цегляний га-
раж, швейна машинка «Зінгер» (раритет). Ки-
лими б/к. Тел.: 2-46-20, 096-386-87-96. 

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

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

Тел. 095-926-58-53.

будинок по вул. Богуна, 25, поблизу «Око-
лиці».

Тел.: 099-273-06-22, 
096-535-35-12.

будинок в центрі м. Чорткова за адресою: 
вул. Церковна, 10/1. З кімнати, ванна, кухня, 
коридор. Загальна площа 75,4 кв. м, житлова – 
47 кв. м. Є підвал і земельна ділянка. Можливе 
переобладнання під магазин або офісне при-
міщення. Ціна договірна. 

Тел.: 066-577-82-86, 
093-449-68-96. 

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

Тел.: 2-18-04, 050-437-50-25. 

недобудований будинок по вул. Граничній-
Бічній. Загальна площа – 190 кв. м, житлова – 130 
кв. м (сутерини по всій площі, гараж з підвальним 
приміщенням). Земельна ділянка – 10 сотих. Мож-
ливе відтермінування виплати. 

Тел.: 097-855-91-87, 
097-855-91-88, 
3-25-44. 

терміново новозбудований будинок у с. 
Ягільниця по вул. Промисловій, 26, з госпо-
дарськими будівлями, без виконання внутріш-
ніх робіт. На подвір`ї – криниця, плюс старий 
(польський) газифікований будинок; 22 сотих 
городу; земельна ділянка приватизована.  
Ціна договірна. 

Тел. 067-524-25-85.

КПТМ Тернопільської ОР “Тернопільтепло-
комуненерго” має намір одержати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами котелень 
Чортківського теплорайону.

Котельні спеціалізуються з опалення житло-
вих та громадських приміщень, а також з гаря-
чого водопостачання районної лікарні.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу 
становлять:

по м. Чортків:
– від котельні по вул. Пігути, 31 – 0,438 т/рік;
– від котельні по вул. Шевченка, 33 – 0,620 

т/рік;
– від котельні по вул. Шевченка, 47 – 0,602 

т/рік;
– від котельні по вул. Гончара, 17 – 0,038 т/

рік;
– від котельні по вул. С.Бандери, 73 – 0,196 

т/рік;
– від котельні по вул. С.Бандери, 56 – 0,650 

т/рік;
– від котельні по вул. В.Великого, 32 – 0,389 

т/рік.
по смт Заводське:
– від котельні по вул. Галицька, 3а – 2,15 т/рік.
Проведена режимна наладка та еколого-

теплотехнічні випробовування котлів. Пере-
вищень технологічних та санітарно-гігієнічних 
нормативів у процесі виробничої діяльності 
немає.

Зауваження приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів з дня опублікування інформа-
ції за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка, 23, 
райдержадміністрація.

макулатуру – 1,20-1,50 грн./кг, плівку 
поліетиленову – 5-7 грн./кг, склотару та 
склобій – 0,20 грн./кг. Пластик – 1,5 грн./
кг.

Тел. 097-700-05-12.

Потрібні на  роботу охоронці 
(чоловіки та жінки)
Тел.: (03525) 50-8-76, 

066-736-14-51, 067-520-31-22

приватизована земельна ділянка пло-
щею 0,18 га по вул. Бучацькій-Бічній (зупинка 
ремзаводу), є фундамент.

Тел.: 095-419-17-05, 
066-503-72-76, 097-975-29-06.

студентський квиток серії ТЕ за № 08705840, 
виданий 1 вересня 2011 р. на ім`я: ІВАНІВ 
Марія Романівна.

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

зерно.
Тел. 096-692-94-19.

приватизована земельна ділянка по вул. 
Тихій, площею 10 сотих. Може бути використа-
на під забудову або дачу. У гарній живописній 
місцині, зразу біля річки, ціна договірна. 

Тел.: 066-283-94-01, 
067-118-87-57.

Міграційна служба інформує

Прийняття громадянства України здійснюєть-
ся виключно за зверненням особи. Ніхто не впра-
ві примушувати людину до цього. На Тернопіллі 
є іноземці, які на законних підставах проживають 
в Україні вже більше десятиліття, але бажання 
стати українцями з тих чи інших причин не ви-
являють.

З початку року в обласному Управлінні мігра-
ційної служби розглянуто п’ять клопотань про 
прийняття громадянства та спрямовано їх на 
розгляд комісії при Президентові України, трьох 
осіб прийнято до громадянства України відповід-
но до указів Президента.

Лише бажання стати українцем не достатньо, 
кажуть у міграційній службі, іноземець повинен 
дотриматися низки вимог, визначених Законом 
України «Про громадянство України»:

– визнавати і дотримуватися Конституції та 
Законів України;

– припинити іноземне громадянство або не пе-
ребувати в іноземному громадянстві. Впродовж 
двох років з моменту прийняття їх до громадян-
ства України ці особи повинні подати до міграцій-
ної служби документ про припинення іноземного 
громадянства;

– безперервно проживати на законних підста-
вах в Україні протягом останніх п’яти років. Окрім 
іноземців, які перебувають у шлюбі з громадя-
нами України більше двох років. Для біженців та 
осіб, які потребують додаткового захисту, цей 
термін скорочено до трьох років з моменту одер-
жання дозволу на проживання в Україні;

– отримати дозвіл на постійне проживання в 
Україні. Це не стосується осіб, які мають у пас-
порті громадянина колишнього СРСР зразка 
1974 року відмітку про прописку на території 

України, та біженців;
– володіти українською мовою або її розуміння 

в обсязі, достатньому для спілкування;
– мати законні підстави джерел існування. Ви-

нятком є біженці та особи, що потребують додат-
кового захисту.

Звернулись із клопотанням про прийняття 
громадянства до територіального підрозділу мі-
граційної служби України. Термін розгляду заяви 
– не більше року. Рішення про прийняття особи 
громадянства приймає Комісія при Президентові 
України з питань громадянства, а Президент ви-
дає Указ. Особа стає громадянином відповідно 
до Указу Президента.

Процедура про прийняття громадянства Укра-
їни спрощена для іноземців, які мають особли-
ві заслуги перед нашою країною або прийняття 
яких до громадянства становить державний ін-
терес.

До громадянства України не можуть бути при-
йняті особи, які скоїли злочин проти людства чи 
геноцид; засуджені в Україні до позбавлення волі 
за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочи-
ну (до погашення або зняття судимості) з ураху-
ванням рівня загрози для національної безпеки 
держави; іноземці, які вчинили на території іншої 
держави дію, яку визнано законодавством Украї-
ни тяжким або особливо тяжким злочином.

Громадяни України незалежно від підстав 
отримання громадянства мають рівні конститу-
ційні права і рівні перед законом.

Ілір̀ ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ,
завідувач районного сектора УДМС України 

в Тернопільській області

Стати українцем
Іноземці, у яких немає підстав для набуття українського громадянства «за правом 

крові» (коли береться до уваги громадянство батьків) або «за правом ґрунту» (коли 
держава надає громадянство особам, які народилися на її території), 

можуть стати українцями, прийнявши громадянство України.

Вдячність
Нашу родину спіткало велике горе – важко 

захворів Назарко Матвієшин – наша надія, 
наше сонечко. Та дякуємо Господові, що у сво-
їй біді ми не залишились одні. Нам допомагає 
людина щедрої і щирої душі, чуйна до чужого 
горя, добра, благородна – заслужений лікар 
України, директор Чортківського медичного ко-
леджу Любомир Степанович Білик. Вдячні від 
усього серця цьому добродієві за його щедро-
ти та просимо Бога й Пресвяту Богородицю 
обдарувати цього добросердечного чоловіка 
всіма Своїми ласками на многії і благії літа.

З глибокою вдячністю – родини 
Матвієшиних і Панасюків.

інше

Оголошення

ВІДПОЧИНОК: 
Солотвино (з можливістю 

проходження оздоровчих 
процедур), море (Болгарія, 
Греція,  Лазурне, Залізний 

Порт) та Шацькі озера
ВИЇЗД ІЗ ЧОРТКОВА 

Довідки за тел.: 067-289-20-61, 
063-818-08-14,  050-542-30-41

Турагенція 
«Скарби-тур» м. Борщів  

(ліц. АВ №566107 від 08.10.2010 р.) 

Відповідно до нової редакції ст. 24 Кодексу за-
конів про працю України визначено, що працівник 
не може бути допущений до роботи без укладен-
ня трудового договору, оформленого наказом чи 
розпорядженням власника або уповноваженого 
ним органу, та повідомлення центрального органу 
виконавчої влади з питань забезпечення форму-
вання та реалізації державної політики з адміні-
стрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування про прийняття 
працівника на роботу в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 
червня 2015 року за № 413 «Про порядок повідо-
млення Державній фіскальній службі та її тери-
торіальним органам про прийняття працівника 
на роботу» затверджено форму такого повідо-
млення. Відтак визначено, що повідомлення про 
прийняття працівника на роботу подається влас-
ником підприємства, установи, організації або 
уповноваженим ним органом (особою) чи фізич-
ною особою до територіальних органів Державної 

фіскальної служби за місцем обліку їх, як платника 
єдиного внеску, на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування. Подати таке повідомлен-
ня слід до початку роботи працівника за укладе-
ним трудовим договором одним із таких способів:

– засобами електронного зв’язку з викорис-
танням електронного цифрового підпису відпо-
відальних осіб відповідно до вимог законодав-
ства у сфері електронного документообігу та 
електронного підпису;

– на паперових носіях разом з копією в елек-
тронній формі;

– на паперових носіях, якщо трудові договори 
укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Інформація, що міститься у повідомленні про 
прийняття працівника на роботу, вноситься до ре-
єстру страхувальників та реєстру застрахованих 
осіб відповідно до Закону України від 8 липня 2010 
року за № 2464 «Про збір та облік єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування».

Сектор комунікацій Чортківської ОДПІ

Уночі світло може бути дешевше
Енергетики звертаються до всіх споживачів вкотре переглянути енерговитрати 
власних домогосподарств та зробити вибір на користь нічної електроенергії.

ОДПІ інформує

Кабмін затвердив форму повідомлення 
про прийняття працівника на роботу
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Експерти рекомендують

У розквітлі літа своє 15-річчя святкує 
найкращий в світі хлопчик

Олег ГОРБОВИЙ
із с. Колиндяни.

З Днем народження вітаєм 
І на цілий вік бажаєм:
Будь веселим та квітучим, 
Будь багатим та везучим,
Будь здоровим та красивим, 
Будь завжди-завжди щасливим!
Хай світлою буде життєва дорога,

Опіка і Ласка від Господа Бога 
На многії і благії літа.

Найщиріші вітання 
від Хлопецьких.

27 червня відсвяткувала своє 56-річчя 
Ганна Іванівна КОГУТ

зі с. Білобожниця.
Скільки років – не питаєм,
Хай рахує зозуля в гаю,
Ми вітаєм 
      із тими роками,
Що постукали 
          в душу Твою.
Щоб здоров`я 
міцніло, і радість квітла,
І ніколи не згасла 
  людська доброта!

Хай до ста, а може, ще і далі
Йдуть, не оглядаючись літа.
Хай Бог береже від болю і тривоги,
Щоб світлі завжди стелились дороги.

З повагою і любов̀ ю – чоловік 
Зеновій, донька Люба, 

сини Ярослав, Олександр 
з дружиною Христиною, 

Михайло, мама.

Вітаємо з Днем народження дорогого 
синочка, люблячого чоловіка, татуся, 

хресного тата, брата
Петра СОСНОВСЬКОГО

зі с. Великі Чорнокінці.
Прийми у цей день 
  вітання найкращі,
Бажаємо миру, 
  здоров`я і щастя,
Щоб лихо й хвороби 
      Тебе обминали,
Зозуля сто років 
    життя накувала.
Чистого неба, 
     радості в хаті,
Будь завжди 
              веселий, щирий і багатий,
Бажаємо здоров`я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Тебе, мов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята, 
А Господь дарує многая, многая літ!

З повагою і любов̀ ю – мама, тато, 
любляча дружина Галя, донечка 

Оля, синочок Миколка, сестра Галя 
з чоловіком Ярославом, 

похресник Михайлик 
і Дмитрик.

Від щирого серця й усієї душі 
вітаємо з 65-річним ювілеєм
Любов Іванівну ЧИЖИШИН.

Дорога, люба наша мамочко, бабусю,
В променях сонця в Твоєму віконці
Бажаємо здійснення мрій.
Здоров`я, довгого віку і щастя без ліку,
І радості в кожному з днів,
Щоб день Твій прийдешній 
                          був з Богом прожитий
І людям приносив добро.
Щоб все, що погане, Тебе оминало,
В житті залишивши добро!

З любов̀ ю, ніжністю й 
повагою – донька Оксана, зять 

Андрій, внук Богданчик.

Щиро вітаємоз 50-річчям, 
яке вона святкувала 2 липня,

дорогу подругу
Надію Романівну ДОСКОЧ

зі с. Шманьківці.
Людині для щастя 
  багато не треба,
Сімейного затишку 
   і мирного неба,
Бажаємо добра
             і миру,
Світанків сонячних, 
         привітних,
Тож хай в буденному 
                   житті
У Тебе завжди 

                                          буде свято.
І в гості хай ідуть 
                        лиш ті,
Кого стрічаєш Ти завзято.
Хай друзів вірне 
                        плече
Підтримує в скрутну 
                     хвилину,
Ріка удачі хай тече
В Твою життєвую 
                          долину.
Хай радість, успіх в ній щодня,
Здоров`я, щастя, 
               творчих мрій.
І будь завжди кохана,

І хай підтримує рідня,
І Господа благословення
На довгії щасливії літа.

З щирою повагою – 
друзі.

5 липня відзначатиме свій День 
народження чудова, прекрасна жінка

Оксана ТАБАЧАК
з м. Чорткова.

Незабутніх вражень, 
      щасливих подій,
Здійснення задумів, 
       втілення мрій.
Хай прекрасним цвітом 
 шлях життя рясніє,
Справджуються 
завжди заповітні мрії,
Хай палають в серці 
    почуття високі,
А доля дарує повні 

                         щастям роки.
З повагою – Наталя, Іван, 

Любочка 
і похресник Богданчик.

2 липня відсвяткувала свій 50-річ-
ний ювілей наша найдорожча

Надія Романівна ДОСКОЧ
зі с. Шманьківці.

Чого ж Вам, 
     рідненька, 
         побажати, 
І що в дарунок 
       принести? 
Слів гарних 
  можна сніп 
               нажати, 
І кожне слово 
   буде колосом 
                   цвісти.

Найперше зичимо здоров`я,
Щоб Бог щоденно дарував,
Щоб у Своїй Опіці добрій 
Щомиті, щосекунди мав.
Хай множиться удача в хаті,
Сідає радість за столом,
Хай будуть сили та завзяття,
Хай серце повниться добром.
Нехай Вас охороняє 
Мати Божа від злих людей 
                             і різних бід,
Хай дасть здоров`я і поможе 
Прожити в щасті 
                     многая і благая літ.

З найкращими побажаннями 
– чоловік Юрій, донька Галина 

з чоловіком Анатолієм, внуком 
Степанчиком, син Сергій 

з дружиною Світланою, 
внучкою Мар̀ янкою 

і вся родина.

7 липня святкуватиме свій ювілей 
та День Ангела

Іван Михайлович МАЦЬКІВ
зі с. Шманьківці.

З Днем народження 
        щиро вітаємо,
Щастя і здоров’я Тобі 
              ми бажаємо.
Хай сміється доля, 
       як калина в лузі,
Нехай будуть поруч 
 добрі, вірні друзі.
Нехай Тебе щастя, 
   як дощ, поливає,
Нехай Тебе радість 

                                       завжди зустрічає, 
Нехай Тебе любить, хто милий Тобі, 
Цього ми бажаєм Тобі від душі.
Тож прийми від нас оці вітання:
Щоб життя було, як казка,
Щоб була у серці ласка,
Щоб в цій казці були зорі,
Води тихі і прозорі.
Хай щастить Тобі в дорозі

І на рідному порозі,
А як більше буде треба – 
Хай Господь дарує з неба.

З повагою – Твої друзі.

Минулої п’ятниці завершилася літня кампанія з передплати періо-
дичних видань на друге півріччя цього року. Підбиваючи її підсумки, 
хочеться насамперед подякувати усім, хто у складний для країни час, 
коли кожен рахує свої копійки і не завжди й на хліб насущний виста-
чає, вирішив пожертвувати кількома десятками гривень на «хліб духо-
вний». І ми постараємося сторицею віддячити за це. 

Ведучи літню передплатну кампанію, ми вирішили дещо перебуду-
вати її. Зокрема двічі біля головного офісу «Торгпреси» проводили 
власні Дні передплатника «Голосу народу», під час яких наших при-
хильників побільшало одразу на 63! Не погордили піти у колективи 
установ і підприємств. І тепер нам точно відомо, що як мінімум 30 при-
мірників районки організовано передплатили медики Чортківщини; не 
перший рік дружно передплачують нашу газету вчителі сільських шкіл, 
а працівники соцзахисту населення райдержадміністрації зробили це 
узимку на цілий рік (!); суттєво допомогли цьогоріч із літньою перед-
платою практично всі агропромислові підприємства, передплативши 
районку для своїх працюючих (усі разом – близько триста примірни-
ків). Нехай всього на три місяці, але аж 110 газет виписала для своїх 
пайовиків агрофірма «Мрія-Агрохолдинг». Окремо хочеться виділити 

двох наших позаштатних кореспондентів зі Старої Ягільниці – 87-річ-
ного (!) Петра Критюка і не набагато молодшого від нього Петра Палія, 
котрі переконали дев`ятьох своїх сільчан стати прихильником «Голосу 
народу». Усім вам ще раз щире і щире наше «спасибі». Оскільки за-
вдяки вашим старанням ми тепер гарантовано зможемо «дотягнути» 
нашу газету до виборів обумовленого обсягу, формату і без боргів по 
зарплаті. А там вже – як Бог дасть. Адже невідомо, скільки в світлі ад-
міністративно-територіальної реформи на теренах району з`явиться 
громад; що очікує районки взагалі (уже не перший рік ведеться мова 
про їх роздержавлення, що означає для дев`яноста з лишком відсо-
тків видань при нинішніх економічних реаліях фактично їх закриття). 
Але стривайте-но! Чортків у перспективі має стати повітовим центром і 
тому наша газета цілком може претендувати на роль повітової. Як воно 
буде – час покаже, але ми неодмінно про це інформуватимемо вас, як 
і упродовж 75 з лишком літ.

До зустрічі на сторінках районки!

Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Передплата – 2015

Не люди до нас, а ми до людей

На прохання нашої постійної читачки 
відтепер започатковуємо нову рубрику 

«Експерти рекомендують», у якій 
щомісяця друкуватимемо розклад 
магнітних бур, що прогнозуються, 
а також рекомендації фахівців щодо 

того, як вберегтися людям від їхнього 
шкідливого впливу.

Магнітні бурі – це регулярне природне 
явище, причиною яких є систематичні потуж-

ні вибухи на Сонці. Подібні прояви сонячної 
активності спеціалісти фіксують в середньо-
му декілька разів на місяць.

Магнітні бурі, які так впливають на людей, 
що страждають на метеочутливість, за про-
гнозами експертів, у цьому місяці відбувати-
муться:

– 3 липня з 2-ї до 3-ї год.
– 12 липня з 11-ї до 13-ї год.
– 13 липня з 5-ї до 6-ї год.

– 17 липня з 16-ї до 17-ї год.
– 22 липня з 19-ї до 20-ї год.
– 26 липня з 10-ї до 11-ї год.
– 28 липня з 4-ї до 5-ї год.
– 29 липня з 3-ї до 5-ї год.
А також геомагнітні збурення можливі у 

період з 5 по 12 липня. Найбільш гостро від-
чуватимуться стрибки тиску, болі в голові й 
серці 5 та 11 липня.

Чортківський замок Гольських, який довгий 
час стояв без діла та впевнено перетворював-
ся на сміттярку, вже незабаром стане справ-
жнісіньким вуличним кінотеатром. Молоді та 
активні чортківчани планують не просто від-
новити руїни фортеці, а дати їй нове, цікаве 
життя. Своїм завданням вони вважають попу-
ляризацію українського кінематографу, про-
ведення зустрічей із акторами, режисерами 
та людьми, які мають відношення до створен-
ня магічного дійства під назвою «кіно».

Один із організаторів, Віталій Фесюк, каже, 
що ідея створення кінотеатру під відкритим 
небом виникла під час велоперегонів «Чорт-
ківський перевал», фініш яких був у замку. 
З такою пропозицією відразу звернулись до 
Володимира Грицика, начальника Чортків-
ського відділу Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», котрий люб’язно дав 

добро на виконання подібних планів.
Увечері 11 липня на чортківчан та гостей 

міста чекає не лише показ української пригод-
ницької мелодрами «ТойХтоПройшовКрізьВо-
гонь» на полотні розміром 4 х 4 м, а й зустріч 
або із режисером Михайлом Іллєнком, або з 
кимось із акторів... Окрім того, всі охочі змо-
жуть поласувати квасом та перевірити свою 
вправність у стрільбі із середньовічних луків, 
аби максимально поринути у «замкову епо-
ху». Тож організатори просять приходити за-
здалегідь, аби все встигнути.

Квитки надійдуть у продаж вже згодом, ціна 
коливатиметься у межах 20-25 гривень. Віта-
лій розказує, що точкою продажу було обрано 
паб «Сова», де при купівлі квитка вас чека-
тиме приємний сюрприз: «Ми домовились із 
керівництвом пабу зробити квитки обмінними, 
тобто ти прийшов на фільм, подивився його, 

а потім протягом трьох днів при пред’явленні 
квитка у «Сові» можеш отримати безкоштов-
ний чай або каву».

Організатори зізнаються, що за виручені ко-
шти із першого кіносеансу планують придбати 
браму, котра би дійсно відповідала стилю та 
статусу Чортківського замку. «Якщо прийде 
бодай 200 людей, – каже Віталій, – а ми на це 
сподіваємось, то цей проект вдасться реалі-
зувати. Практично весь необхідний матеріал 
вже є, залишилось оплатити роботу».

Я, звичайно, ні до чого не агітую. Але по-
годьтеся: кінотеатр під відкритим небом у 
Чорткові – щось нове, інтригуюче та корисне. 
Особливо корисне у плані відновлення замку 
Гольських, історичної пам’ятки XVIII століття.

Тарас ЗАЯЦЬ,
студент ТНПУ ім. В.Гнатюка,

спеціальність «Журналістика та інформація»

Цікавинка
Чортківський замок стане кінотеатром!


