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Виходить з 1939 року

Проблема

Акція

Заступник 
голови районної ради                    

Л.Хруставка

Голова 
райдержадміністрації
в.шЕПЕта

Славних прадідів гідні сини
(До 95-річчя Чортківської офензиви)

Не так багато вікопомних подій в масштабах всеукраїнської історії відбулося на теренах нашого району. 
Проте, безперечно, найвідомішою із них є славетна Чортківська офензива, від якої сьогодні нас віддаляє рівно 95 літ.

На кровавій землі рясно маки цвіли,
Обірвалось життя передчасно.

Серед маків тіла ковилою лягли,
Тут у розквіті молодість згасла…

Читайте на 10-й стор.

Чи ще жива в серцях любов правічна до землі?
Любов до земельки всотується нами з молоком матері, 

здавалось, навіть у генах в українців то закладено. Бо віддавна 
у нашому хліборобському краю найбільшою цінністю була земля. 

До неї ставилися як до живої істоти. Часто про неї турбувалися 
більше, ніж про своє здоров̀ я чи рідних. тому й не обробляти 
землю, залишити її на поталу бур̀ янам вважалося великим 

гріхом. сьогодення вносить свої корективи у наше життя і у 
систему цінностей, що відшліфовувалась у нашого народу віками. 

теперішнє покоління хліборобів не надто спішить займатися 
власне хліборобством, обробітком землі. тому й заростає 

село наше бур̀ янами, колись розорані й дбайливо доглядувані 
городи тепер стоять пусткою. Болить серце 
за такий стан речей у нашого співрозмовника 

– вісімдесятивосьмирічного жителя с. Малі 
Чорнокінці Дмитра васильовича Лесюка. селянин 
закликав журналістів поглянути власним оком на 
цю проблему, яка його турбує не один рік: сусідня 

із його городом земельна ділянка не обробляється, 
стоїть пусткою вже літ двадцять. 

Читайте на 5-й стор.

23 червня – День державної служби
Шановні колеги!

Дозвольте привітати вас з професійним святом! 
Це нелегка праця, яка потребує самовідданої служ-

би людям та справжньої відданості своїй справі. Бути 
державним службовцем означає не тільки мати широкі 
повноваження, бути державним службовцем – це і не-
сти повну відповідальність за стан справ у суспільстві, 
не стояти осторонь, бути зі своїм народом і в радості, 
і в горі. Бажаємо, щоб громадський авторитет держав-
ної служби України базувався на визнанні фаховості її 
службовців, прозорості їхніх дій, а також надійного за-
безпечення ними найзначнішої соціально-гуманітарної 
місії – виконання державою усіх зобов’язань перед сво-
їми громадянами.

Як сказав наш президент П.Порошенко: «Ми не 
зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє 
ставлення до власного життя і до життя цілої держави. 
У тому, що Україна прийшла до кризи державності, є 
частка відповідальності кожного з нас... Навколо ідеї 
незалежності, свободи, гідності, правової держави, єв-
ропейської інтеграції об’єдналася вся Україна і все сві-
тове українство. Народ своє вагоме слово сказав. Під 
час революційних подій. Під час спротиву агресії. Під 
час виборів. Тепер черга – за нами, за владою». Тому 
у цей відповідальний для кожного з нас час бажаємо 
вам діяти з не меншою енергійністю, самовіддачею, 
результативністю на благо єдиної України. Адже попе-
реду особливо відповідальний період трансформації 
суспільства, котрий має, нарешті, стати, як і всюди у 
цивілізованому світі, одним із провідних засобів за-
безпечення стабільності життя, надійного соціального 
захисту громадян, вирішення найважливіших народно-
господарських завдань.

Бажаємо також всім вам міцного здоров’я, невичерп-
ної енергії, нових звершень у справі служіння народу 
та нових здобутків в ім’я великого майбутнього України. 
Нехай кожен день вашого життя буде мирний, щасли-
вий і радісний, а родинне тепло і затишок допомагають 
у виконанні почесного і відповідального професійного 
обов’язку.

Вітання

Село Біла запрошує на ХХІV 
сільські спортивні ігри 

Чортківщини
22 червня              сільський стадіон 

Поч. о 10-й год. 30 хв.
У програмі змагань: підтягування на переклади-

ні; армрестлінг; гирьовий спорт; перетягування 
линви; змагання спортивних сімей; волейбол; міні-
футбол; шашки.

Організатори ігор: Білівська сільська рада і 
РЦФЗН «Спорт для всіх».
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Відповідальна за випуск Оксана СВИСТУН

У райдержадміністрації Робочі зустрічі

Як живеш, село?

Головним питанням останньої наради при голові райдержадмі-
ністрації, яка відбувається щопонеділка, були результати оцінки 
діяльності РДА за І квартал поточного року. Як відомо, Чортків-
ський район посів доволі низьке 12-е місце серед районів області, 
тож пояснення такого стану справ давали керівники установ та 
галузей, де допущено найбільший спад.

Так, зокрема, начальник управління агропромислового роз-
витку РДА І.Заболотний, аналізуючи темпи зменшення поголів’я 
ВРХ, зазначив, що одним з основних утримувачів ВРХ в районі 
було ПАП «Фортуна», яке взяло курс на нарощування свинарства 
(з минулорічних 6,5 тис. голів до більше 9 тис.), значний приріст 
досягнуто у птахівництві, яке чомусь при рейтинговій оцінці до 
уваги не береться. А загалом індекс обсягу сільськогосподар-
ського виробництва значно покращився.

Щодо погіршення показників по рівню виконання доходів за-
гального фонду місцевих бюджетів та зростання податкового 
боргу до зведеного бюджету за податковими зобов’язаннями, то 
основною причиною, як наголосила заступник начальника райфі-
нуправління О.Криницька, є те, що при здійсненні оцінки не про-
ведено розподіл показників на місто і район. Набуттям Чортковом 
статусу міста обласного значення пояснив погіршення показників 
щодо виконання завдання зі створення нових робочих місць та 
співвідношення створених до ліквідованих і начальник управлін-
ня соціального захисту РДА В.Цвєтков. 

Про причини зменшення обсягу введення житла в експлуата-
цію інформував начальник відділу архітектури та містобудування 
райдержадміністрації О.Трач; про причини погіршення показни-
ка рівня виконання доходів загального фонду місцевих бюдже-
тів та зростання заборгованості зі сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування економіч-
но активних платників – начальник Чортківської ОДПІ Т.Беліченко. 
Давали пояснення також інші керівники установ району. 

З приводу заслуханої інформації голова райдержадміністрації 
В.Шепета дав доручення підготувати аналітичні довідки про ситу-
ацію в галузях з пропозиціями щодо шляхів поліпшення роботи та 
прогнозними показниками на ІІ квартал поточного року.

Крім цього, в ході наради начальник реєстраційної служби ра-
йонного управління юстиції проінформував про стан реєстрації 
договорів оренди на землі товарного сільськогосподарського 
виробництва, зазначивши при цьому, що набрав чинності новий 
порядок реєстрації, що значно спрощує і скорочує цю процедуру. 
У той же час голова райдержадміністрації В.Шепета і заступник 
голови районної ради Л.Хруставка підкреслили, що є низка скарг 
від керівників приватних аграрних господарств щодо проблем із 
прийманням договорів на реєстрацію і наголосили на необхіднос-
ті вжиття заходів для подолання таких негативних явищ.

Про виконання протокольних доручень голови райдержадміні-
страції, даних на попередніх нарадах, прозвітували перший за-
ступник голови РДА Р.Філяк та ряд начальників структурних під-
розділів райдержадмінстрації.

Любомир ГаБрусЬкИЙ

Минулого тижня, 12 червня, голова райдержадміністрації 
В.Шепета здійснив робочу поїздку у ряд населених пунктів 
району, зокрема в села Біла, Скородинці і Бичківці. Своє зна-
йомство із соціально-культурними закладами даних сіл керів-
ник району розпочав із Білої, де сільський голова В.Шматько 
повідав про хід проведення ремонтних робіт, які проводяться 
та які ще планується провести в бюджетних установах.

Відвідини розпочалися з місцевої амбулаторії, де нещо-
давно було встановлено нову покрівлю, проте косметичний 
ремонт, як висловилися працівники медицини, бажає бути 
кращим.

А ось дошкільний навчальний заклад, який займає досить 
велику територію, може похизуватися заміненими вікнами, 
плиткою, сантехнікою, проведеним водовідведенням, вста-

новленими новими дитячими каруселями та придбаними ме-
блями. 

Місцевий будинок культури містить велику бібліотеку з ме-
режею комп’ютерів, що мають вихід в Інтернет, зал для занять 
танцювального гуртка тощо.

Чільне місце в здійсненні ремонтних робіт у селі займає 
підготовка стадіону для проведення фінальних змагань ра-
йонних сільських спортивних ігор, що проходитимуть тут най-
ближчої неділі. Адже с. Біла вибороло право їх проводити, 
здобувши перемогу у минулорічних іграх.                                       

Під час візиту у наступне село Скородинці голова РДА ра-
зом із сільським головою М.Шатковським оглянули проведені 
роботи у дошкільному навчальному закладі, де у зв’язку із за-
міною опалювального котла дитсадок працюватиме не тільки 
у літній сезон, а й цілорічно. Також оглянули місцевий заклад 
культури, у якому на даний час ще використовується пічне 
опалення.

Опісля В.Шепета побував у Бичківцях. Саме у день від-
відин тут проходили релігійно-туристичні заходи із залу-
ченням дітей району, які він не проминув своєю увагою. 
У даному населеному пункті очільник району у супроводі 
сільського голови В.Драбинястого оглянув дошкільний на-
вчальний заклад та будинок культури, вислухав проблемні 
питання, які потребують першочергового вирішення.

Під час робочої поїздки Віктор Михайлович поспілкувався 
з трудовими колективами відвідуваних установ, поцікавився 
їхніми планами і проблемами, наведенням благоустрою та 
утриманням закладів соціально-культурної сфери на терито-
рії вищевказаних сільських рад.

(За інф. веб-сайту Чортківської рДа, 
фото з сайту Білівської сільської ради) 

Де щось робиться, там видно результат

У супроводі директора підприємства 
Миколи Ратушняка високий гість побу-
вав у всіх цехах підприємства – тісто-
місильному, пекарському, булочному, 
кондитерському, готової продукції тощо, 
цікавлячись технологією випічки «того, 
що усьому голова».

«Жодної хімії, жодних покращувачів ми 
не застосовуємо, – пояснювала технолог 
Галина Копанець (на знімку вгорі). – Усе 
виробництво базується на старих техно-
логіях: «як колись бабуся робила…». Цим 
і беремо – не без гордості наголосила. 
Зроблене руками набагато смачніше!». 
Однак секретами закваски жінка навід-
різ відмовилася ділитися: «Це – основа 
основ нашого виробництва!».

Дійсно, хто хоча б раз скуштував чорт-
ківського хліба – «Домашнього» чи «На 
дровах», «Заварного» чи «Особливого», 
той уже навряд чи відмовиться від нього. Родичі чи то знайомі 
з інших країв не раз просять передати хоча б буханку. 

Зі слів директора, лише цьогоріч підприємством освоєно 
виробництво таких популярних сортів хліба, як «Галицький» 
і «Дарницький», а загалом за добу воно виготовляє 2,5-3 т 
рум`янобокої продукції». 

За останні роки практично повністю оновлено обладнан-

ня – в основному високоякісного німецького 
виробництва. Технологи освоюють все нові 
рецептури випічки хліба і хлібо-булочних ви-
робів за давніми подільськими рецептами. 
Нині тут трудиться понад 80 осіб, отримуючи 
пристойну заробітну плату, повний соціаль-
ний пакет тощо.

Однак візит голови РДА переслідував й 
іншу мету – перереєстрацію підприємства 
назад, у Чортківський район.

«Проблем із цим особливих немає, – мо-
вив у відповідь директор. – Свого часу з нами 
дещо некоректно повелися, витіснивши во-
льовим рішенням з ринку постачання хліба 
райлікарні та загальноосвітнім закладам 
Чортківщини, натомість привівши сюди під-
приємства з інших областей. У той же час у 
тому ж  Борщівському, Заліщицькому райо-
нах школи і дитсадки охоче беруть нашу ще 
гарячу продукцію, яка і дешевша, і, на мою 
думку, навіть якісніша від інших виробників. 
Тож ми і змінили юридичну адресу на інше 
місто, де жодних утисків не відчуваємо». 

«Коли проходитимуть нові тендери щодо 
харчування учнів району і хворих у лікарні, 
райдержадміністрація зробить усе від нас 
залежне, аби вони відбулися чесно і прозо-

ро», – запевнив керівника підприємства В.Шепета.
Дійсно, від повернення чортківської «прописки» тільки ви-

грає як увесь район, отримавши додаткові надходження до 
бюджету, так і самі виробники, розширивши ринки збуту своєї 
продукції.

Любомир ГаБрусЬкИЙ
Фото автора

В гостях у «КОЛО БКА»
своє знайомство з промисловими підприємствами краю новопризначений голова райдержадміністрації 

віктор шепета розпочав з ПП «кОЛО БОк» – одного з найуспішніших у нашому районі, яке рік-у-рік, відколи 
прийшли нові власники, нарощує свої виробничі потужності. Нині воно виготовляє понад 70 найменувань хліба, 

хлібобулочних і здобних виробів, які користуються широким попитом не тільки на тернопіллі, 
а й навіть у сусідніх областях.

Отримали дохід чи ні, 
а ЄСВ платити треба

Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену сис-
тему оподаткування, сплачують єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 
періоди, в яких вони були платниками єдиного податку, неза-
лежно від того, чи отримували вони дохід у цей період.

Нагадаємо, що фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які 
обрали спрощену систему оподаткування, визначено платника-
ми єдиного внеску. Для них єдиний внесок нараховується у роз-
мірі 34,7 відсотка на суми, що визначаються такими платниками 
самостійно, але не більше максимальної величини бази нараху-
вання єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може 
бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Для суб’єктів господарювання-фізичних осіб (крім тих, які 
обрали спрощену систему оподаткування) єдиний внесок 
установлюється у розмірі 34,7 відсотка суми доходу (прибут-
ку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню 
податком на доходи фізосіб. При цьому сума єдиного вне-
ску не може бути меншою за розмір мінімального страхового 
внеску за місяць, в якому отримано дохід (прибуток).

Враховуючи зазначене, єдиний внесок у сумі не менше міні-
мального страхового внеску сплачується підприємцями, які пе-
ребувають на загальній системі оподаткування, за підсумками 
року лише за ті місяці, в яких вони мали дохід (прибуток).

Інформаційно-комунікаційний сектор 
Чортківської ОДПІ

До уваги підприємців



21 червня. Тривалість дня – 16.27. Схід – 04.46. Захід – 21.13. Іменини святкують Василь, Зосима, Костянтин

№ 26 (8468), 20 червня 2014 року

3Соціум

Майдан дієТочка зору

Із читацького листа

Справжні українці важко пережили довиборчі дні та день 
виборів. Проте вже перші дані екзитполу дещо заспокоїли, 
бо всі зрозуміли, що другий тур “змордованій” українській 
економіці зовсім зайвий. Вже перші соціологічні опитування 
вказували на те, що визначився лідер – П.О.Порошенко. Так 
і сталося, хоч симпатії отримували інші претенденти. Успіх 
О.Ляшка теж не здивував. Потрібні у теперішніх державних 
обставинах такі нетрадиційні “народні” політики, наприклад, 
у радах, щоб не дати заспокоюватись чи спати. Напевно, сер-
ця українців ще довго не зможуть заспокоїтись, адже в руки 
гаранта в особі нового президента в. о. президента Турчинов 
передає не спечений вмілими руками смачний торт, а безліч 
інгредієнтів, з яких треба “створити” щось нове, солодке, але 
не приторне. Дай-то, Боже, щоб П.Порошенко зумів створити 
команду однодумців, професіоналів, порядних людей, а го-
ловне – патріотів (не на словах, а в діях), які до глибини душі 
будуть розуміти своє покликання, служити знаннями і всіма 
фібрами душевних можливостей народові України-матері, 
яка для розвитку має все: географічне розташування, при-

родні умови та багато (не всіх!) людей, що стануть міцною 
основою та опорою мудрих планів нової влади, мудрих по-
чинань нового Президента і не зрадять його. 

Прикро говорити про те, що у третьому тисячолітті ще тре-
ба як слід укріплювати кордони держави. А це лише через 
недолугих і захланних сусідів, яким чомусь всього замало.

Не забувати про пильність в усіх сферах життя, турбува-
тися про велике і мале в повсякденному житті, довести до 
мінімуму жебрацький стан багатьох людей в Україні, повер-
нути їм віру в себе і в те, що саме в праці на рідній землі, в 
рідному, не в чужому краї, вони будуть по-справжньому щас-
ливі, – найважливіші завдання перших вагомих кроків життя 
по-новому. Нам залишається ще одне важливе завдання: 
молитися Богу, щоб повсякчасно допомагав новій владі здій-
снювати все задумане в ім’я блага, миру, взаємодопомоги, 
взаєморозуміння в Україні та в світі.

Галина ГрИцЬкІв,
позаштатний кореспондент “Голосу народу”

Роздуми після виборів

Можна зрозуміти тих людей, які голосували за Порошенка, 
аби зекономити час і кошти на другий тур – щоб швидше на-
була чинності легітимна влада. Хоча Путін заявив, що визнає 
легітимним президента, якщо припиниться АТО і після ви-
плати боргів за газ – так просто. Проте дивна реакція людей, 
зокрема й інтелігентів, котрі, оперуючи загальними фразами, 
не хочуть бачити фактів, які виходять за межі агітаційних 
тез. Але ж суть правди не у білбордах. Щодо них, явно поза 
межами моралі виглядали неодноразові заміни – здирання 
плаката Небесної сотні, і замість нього розміщення «Жити 
по-новому». 

«Хіба за такого лідера стояв Майдан?», – часто зустрі-
чаються пости в соцмережах. Що ж, не було особи, за яку 
боровся Майдан, оскільки був той, проти кого, і проти систе-
ми. Та чи реально це? Чому не таке вже й мале неприйняття 
нового президента? Аргументують фактами біографії: встиг 
побувати у фракції СДПУ (о), співзасновником Партії регіо-
нів, лідером «Солідарності» і «Нашої України» («НУНС»), був 
головою РНБО (у 2005 р. ініціював указ президента Ющенка 
про негайну активізацію співробітництва України з ЄЕП – Мо-
сквою), призначався міністром при різних владах, зокрема й 
в уряді Азарова. Варто звернути увагу, що за останні 4 роки 
«Рошен» інвестував в російську економіку 9 млрд. рублів, ра-
хунки Порошенка в Росії (у банках і активи двох його фабрик) 
заарештовані. Хіба це не є серйозним важелем впливу? За 
даними «Форбс-Україна», статки мільярдера Порошенка за 
часи правління Януковича (2011-2013 рр.) офіційно збільши-
лися вдвічі і він вийшов на 7-му позицію в рейтингу україн-
ських мільярдерів, маючи зв’язки з одіозним Д.Фірташем. 
Можливо, тому Порошенко, як і Янукович у 2010 р., не прий-
шов на теледебати з Юлією Тимошенко, найкращим орато-
ром і претендентом на «Оскар»? 

Нардеп із партії «Батьківщина» звинувачував Петра Поро-
шенка у маніпулюванні – якщо не оберуть у першому турі, 
то буде війна. Але бютівець забув, що і Юлія Володимирівна 
так само ставила ультиматум: або я, або війна! Вагомою при-
чиною її низького рейтингу є те, що чільні лідери очолюваної 
нею партії керують державою, хоч і в. о., але найбільш відпо-
відальні за допущену кризу і військові втрати. Зовсім безглуз-
до звучить теза, що виконуючі обов’язки не могли проводити 
повноцінно військових операцій, бо це відповідальність за 
життя. А їхня бездіяльність, яка призвела до загибелі, була і 
є легітимною? 

Саме війна, яку чомусь називають АТО, сприяла його пе-
ремозі у першому турі. Люди повірили гаслу «Припини війну 
25 травня». Проте вона не припинилася ні в день виборів, ні 

9 червня в день інавгурації. Війна триває, гинуть військові, 
здебільшого із західної України. Не справдилися обіцянки 
тоді ще кандидата в президенти про зарплату добровольців 
у 1000 грн. в день та ін. Знову обман? 

Тернопільщина 90 відсотків не дала, але більше, як за-
галом по Україні – 60,6 чинному президенту, коли Юлії 
Тимошенко – 15,17 відсотка, як і явка виборців суттєво 
більша від загальної – 76,7. 

Причиною низького рівня рейтингу лідера ВО «Свободи» 
є ряд чинників. Щонайперше, та ж війна – різні між собою 
Порошенко і Ляшко краще зіграли роль, привабивши голоси 
«свободівця». Окрім того, Тягнибок спробував зіграти подвій-
ні ролі: і підписанта угоди з Януковичем в останні дні його 
режиму, і революціонера. Але доволі дивним виглядає зви-
нувачення у тому, що лідер ВО «Свобода» є винним у почат-
ку війни, зокрема через його ініціативу скасування ганебного 
мовного закону (за нього проголосувала більшість депутатів). 
Хоча, це логіка тих людей, які голосують «за того хлопа». 

З усіх кандидатів у президенти Чортків відвідав лише Олег Тяг-
нибок. У нашому окрузі (№ 169) він здобув найкращий із поганих 
результатів – 2,4 відсотка, серед районів найбільше  Борщівський 
– 2,88. А Бережанщина стала лідером голосів чинному президен-
ту – 69,2, найменше – Підволочиський район – 47,5 відсотка.  

У Чортківському районі Порошенко «взяв» 27 тисяч голо-
сів, його конкурентка – більше 7 тис., що є суттєвою різницею. 
Загалом Чортківщина дала середній результат для Юлії Тим-
ошенко і Олега Ляшка, а для Анатолія Гриценка – один з най-
нижчих. Складає негативне враження низька явка на окремих 
дільницях у центрі міста – дещо більше 60 відсотків. 

Одним з головних завдань нового президента, за його сло-
вами, – зламати хребет корупції. Як наслідок, лакмусовим 
папірцем показника роботи стане кадрова політика. Важко 
казати про майбутнє, проте фактами є велика кількість регіо-
налів у штабах, в тому числі і сумнозвісних, і на … інавгурації. 
А підстави побоюватись, що той хребет міцніший від декла-
ративних гасел, на жаль, є, і немалі… 

Політолог Роман Малко зазначив: «Люди обрали Порошенка, 
знаючи всі його мінуси (інші – без бажання знати – Авт.), лише 
задля того, щоб рухатися далі». У тій же статті автор пише: «Пе-
тро Порошенко аж ніяк не та фігура, на яку українцям варто по-
кладати всі свої найсокровенніші надії. І більшість із них, здаєть-
ся, це усвідомлює». То знову був вибір без вибору?  

Ярослав ДЗІсЯк, 
ВО «Свобода»

 Нещодавно активісти Чортківської районної організації 
«Громадський Майдан» побували на прийомі у заступника 
начальника екологічної інспекції в Тернопільській області 
Е.Ференца щодо його заяви по ТВ-4 про те, нібито нічого та-
кого страшного у ставках Марилівки не сталося, а мертвої 
риби там начебто не було. Майданівці привезли посадовцю 
бідон залишків загиблої риби, незаконно захороненої за вка-
зівкою попереднього керівництва спиртозаводу, та бідон чор-
ної (мертвої) води, що витікає в потічок із технічних ставків 
підприємства, для проведення аналізу задля встановлення 
причин мору. Активісти вимагали негайної перевірки під-
шкірних вод, що поповнюють криниці жителів селища Нагі-
рянка, на відповідність екологічним і санітарним нормам, так 
як вбачають загрозу проникнення, просочування отруйних 
речовин із технічних ставків підприємства у підземні водні 
комунікації, та вимагали зобов’язати Марилівський спир-
тозавод негайно провести гідроізоляцію технічних ставків 
задля недопущення отруєння навколишнього середовища. 
Також активісти поцікавилися ходом розслідування щодо 
зливу неочищених стоків зі сторони сирзаводу у р. Серет (в 
Чорткові біля греблі) та взяли попередні висновки аналізів, 
які виявилися дуже невтішними. Активісти попередили по-
садовця про недопустимість приховування екологічних зло-
чинів проти свого народу, про звернення і долучення право-
охоронних органів для проведення слідства та про належне 
покарання посадовців підприємства задля недопущення по-
дібних випадків у майбутньому. У противному разі ми буде-
мо діяти своїми, майданівськими методами.

*    *    *

Чортківська районна організація «Громадський Майдан» 
висловлює щиру подяку жителям району, міста, приватним 
підприємцям, священнослужителям, владиці Бучацької 
єпархії УГКЦ о. Дмитру Григораку, які зголосилися допо-
могти закупити засоби захисту та військового обладнання, 
харчування, білизни, медикаментів для більше 30 воїнів на-
шого району, що беруть участь в бойових діях на сході нашої 
держави (бронежилети, куленепробивні каски, коліматорні 
приціли, прилади нічного спостереження, теплові зори). Збір 
коштів активістами організації і священнослужителями про-
довжується. Просимо жителів сіл та вулиць, де ще не прово-
дили збір в останні два тижні, організувати  збирання коштів. 
Тел. РО «Громадський майдан» – 098-827-66-10. 

Звіт про зібрані кошти буде оприлюднений після переда-
чі даних засобів нашим військовослужбовцям. 

Чортківська районна організація 
«Громадський Майдан» 

Замкнуте коло вибору Майбутнє аеродрому 
в наших руках

Тепер громадяни Російської Федерації, які на законній під-
ставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її 
території не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати пер-
шого в’їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними 
договорами України.

Продовжити строк перебування в Україні іноземці можуть, 
якщо на те є обґрунтовані підстави. Такими є: подання за-
яви про отримання дозволу на імміграцію; набуття громадян-
ства України; лікування чи догляд за хворим членом родини; 
оформлення спадщини; інші випадки, коли виникає необхід-
ність продовження строку перебування.

Для продовження строку перебування в Україні іноземцеві і 
приймаючій стороні необхідно звернутися із відповідною за-
явою у територіальний підрозділ міграційної служби за місцем 
тимчасового перебування. Обійдеться це у 61,85 грн. (44,85 грн. 
– вартість адміністративної послуги; 17 грн. – державне мито).

Детальніше про документи, які потрібно подати до мігра-
ційної службі, та підстави для відмови в отриманні послуги 
– на офіційному сайті ДМС України: http://dmsu.gov.ua.

Ілір̀ ян сварИЧЕвсЬкИЙ, 
завідувач Чортківського районного сектора УДМС 

України в Тернопільській області

Петро Порошенко, обраний в першому турі Президентом україни, набрав більше 54 відсотків голосів виборців. 
Його вже називають всенародним президентом,  – так висловився навіть глава уГкц  святослав. 

Проте будьмо реальні: більше 45 відсотків виборців, які взяли участь 
в голосуванні, не підтримали Порошенка. 

Варто знати
Щоб продовжити термін перебування в Україні, громадянам 
Російської Федерації слід звертатися до міграційної служби

Нещодавно вступили в силу зміни у правилах перебування громадянам російської Федерації 
на території нашої держави.

У суботу, 14 червня, активістами районної організації «Гро-
мадський Майдан» Б.Саварином, О.Барною, В.Слободяном, 
Д.Кононовим, І.Суботіним, В.Кульбою, В.Павлишиним, 
Д.Мушинським, І.Леб`яком та І.Куликом відбулося блокуван-
ня виїзду з військового аеродрому задля недопущення виво-
зу плит до м. N. Як пояснив комендант летовища, дані плити 
вивозяться військовими відповідно до затвердженого наказу 
для модернізації військового аеродрому, що розміщений у м. 
N. На що О.Барна у телефонній розмові із заступником ко-
мандира військової частини із м. N. висловив думку про не-
доцільність і неефективність даних дій, так як навантажен-
ня/розвантаження, перевезення цих плит (лише по 2 шт. на 
«КрАЗ») на значну відстань, витрати на оплату відрядження 
військовослужбовцям та використання крану призведе до 
загальних витрат, рівних вартості нових плит, які потягом 
можна довезти у складі великої партії, що значно здешевить 
їх транспортування. А тому за ті ж самі кошти можна було б 
зберегти і Чортківський аеродром, і модернізувати летови-
ще у м. N та ще й людям дати додаткову роботу на залізо-
бетонному заводі. Наприкінці акції активісти домовилися 
із заступником командира частини про припинення виве-
зення плит та зустріч із генералом із м. К, що курирує дані 
аеродроми. Активісти попередили про готовність до край-
ніх дій при спробі вивезення плит. А тому всіх небайду-
жих просимо негайно телефонувати до РО «Громадський 
Майдан»  за тел. 098-827-66-10 та за безкоштовним те-
лефоном «гарячої лінії» Кабінету Міністрів і Генеральної 
прокуратури України з цих та інших наболілих питань.  

Також активісти звертаються до представників народно-
го депутата від партії «Батьківщина» не створювати собі 
незаслуженого іміджу, піару навколо Чортківського аеро-
дрому. 

«Подарунок» 
для еколога
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Одного з травневих вівторків пополудню відбувалася 
зустріч членів клубу творчих особистостей. цього 

разу очільники клубу подружжя Ольга та Яромир 
Чортпіти представили дуже талановиту, добродушну, 
світлосяйну майстриню-вишивальницю бісером Марію 
Задорожну, яка поділилася зі всіма своїми прекрасними, 
творчими, делікатно витонченими роботами з бісеру. 

Зустріч розпочала Ольга Чорпіта. Вона ознайомила при-
сутніх з короткою біографією Марії Задорожної та згодом пе-
редала естафету самій майстрині, щоб та у деталях розпові-
ла про свої таланти й творчу діяльність. Чортківчанка Марія 
Задорожна закінчила Чортківський гуманітарно-педагогічний 
коледж ім. О.Барвінського, здобула кваліфікацію вчителя по-
чаткових класів та керівника дитячого хореографічного колек-
тиву. Протягом 2004-2008 рр. у складі танцювального колек-
тиву «Яблуневий цвіт», котрий гастролював і в Польщі, мала 
можливість зробити невелику виставку своїх робіт з бісеру. 
Стверджує, що училище стало імпульсом щодо її майбутніх 
креативних ідей. Там і розпочала виготовляти чудові жіночі 
прикраси (кольє) з ніжно-веселкового перламутрового бісеру. 
У стінах рідного  закладу познайомилася з редактором журна-
лу «Бісер. Від намистинки до шедевру» Наталією Шелетин. Зі 
слів Марії: «Вдень навчаюсь, працюю, а ввечері – творю…».

З 2008-го по 2013 рр. навчалась у Прикарпатському націо-
нальному університеті ім. В.Стефаника на факультеті «Україн-
ська філологія».  Під час навчання почала виготовляти скатер-
тини, чоловічі та жіночі сорочки, костюми, подушки, рушники 
і т. п. Марія постійно прагне опановувати щось нове й нове. 
Цікавиться модульним орігамі, китайською технікою канзаші, 
декоративним оздобленням, мушлями. Ось цю всю красу ми 
змогли переглянути на виставці її робіт, які вона презентува-
ла. Погляд також зупинився й на іконі Вишгородської Божої 
Матері, яка творилась з благословення о. Григорія Канака. 
Приємно було споглядати роботи майстрині в журналі «Бі-
сер.  Від намистинки до шедевру», де майстриня на світлинах 
у красивих, милуючих око костюмах в ролі моделі, та роботи 
на світлинах у фотоальбомі. Девіз майстрині – «Життя – це 
рух…». А виставка проходила під назвою: «В кожній людині є 
сонце, тільки дайте йому світити» (Сократ). 

Марія цікаво відповідала на запитання, які линули з уст при-
сутніх, слухала поради і приймала найгарячіші побажання ко-
лег та запашні квіти від директора музею Яромира Чорпіти.  
Пан Олесь Гопанчук запропонував на майбутнє вишити бісе-
ром герб Чорткова. Отож, колего, нехай твої «золоті руки» ви-
гаптовують калейдоскопічно розмаїті шедеври і милують наші 
очі, бо в очах – наші душі, хай щастить у житті та на творчій 
ниві, сяй ясним сонечком, яке у світі бісеру все яскравіше го-
рить і дарує всім тепло, любов, ніжність і красу…

Оксана МЛОДЗЯНОвсЬка, 
членка клубу творчих особистостей

Учні 5-8 класів взяли участь у проведенні інформаційно-
просвітницької години «Серцем залишайтесь біля Бога». Школярі 
читали духовні вірші, в яких поет закликав: нам нічого ділити, на 
національному полі є Бог, одна є Мати – Україна, одна молитва.

На літературному читанні «Поезія просилася в його душу» діти 
підготували вірші про бурхливі події громадсько-політичного і 
культурного життя в нашому краї, великі зміни у свідомості і по-
глядах людей, незгасний потяг до пізнання рідної історії.

Цікаво пройшов урок літератури рідного краю «Образ України, 
матері, природи у творах В.Вихруща». Тут основним образом ви-
ступила Мати-Україна зі своєю тяжкою історичною долею, з бага-
товіковими кривдами над її народом, з виявом боротьби за волю, 
незалежність.

Для учнів було організовано також книжкову виставку «Поет 
барвінкового краю», бібліографічний огляд літератури  «Моя доля 
з Україною злита». 

В.Вихрущ залишився для всіх вірним любові до рідного краю та 
до його людей. За це – наша велика повага і шана. Ще за життя він 
звернувся до кожного з нас: «Де єдність, там і сонце йде до хати, 
самим себе не варто розпинати. Де б’ється два, там користає тре-
тій. Це істина, яку слід пам’ятати».

Марія васИЛІв, 
зав. бібліотекою-філіалом  с. Залісся

Наталія ДОвБуш, 
вчитель української мови та літератури

Залісянської ЗОШ І – ІІ ст.

«П’є його коріння сік його землі»

«Одного разу мій брат Павло, що й співав у хорі, і вже само-
тужки почав привчатися до диригентського ремесла, приніс 
додому склографічний відбиток пісні «Ліщина, ліщина», де 
зверху зазначалося, що гармонізував її С.Людкевич. Прізви-
ще це запам`яталося мені відразу, і я вперше тоді почав усві-
домлювати, що для того, аби пісню міг виконати хор, хтось 
мусить прикласти тут праці й уміння. Відтак довідався я від 

брата, що люди, 
які розкладають 
пісні на голо-
си або ж самі їх 
пишуть, нази-
ваються компо-
зиторами. Таке 
«відкриття» і 
саме слово ком-
позитор впли-
нули на мене 
майже магічно, і 
я проникся осо-
бливим почут-
тям шанобли-
вости до творців 
музики, а ком-
позитори поста-
вали в моїй уяві 
якимись загад-
ковими і дуже 
добрими, мало 
що не казкови-
ми, чародіями. 
Зрештою, я й 
досі справжніх 
к о м п о з и т о р і в 
оцінюю в певній 

мірі подібними категоріями: перші враження й почування мого 
дитинства від прослуханих творів не згасли й по нині. І ті хо-
рові співи, напевно, вплинули в неабиякій мірі на вибір мною 
у майбутньому мистецького шляху диригента-хоровика, хоч 
вабили мене і науки філологічні, а добрі люди пророкували 
мені кар`єру співака-соліста». Це – фрагмент однієї зі ста-
тей книжки спогадів С.Стельмащука про діячів української 
культури другої половини ХХ ст. «У світі звуків і слова», що 
вийшла друком у Львові 2009 року. Тут автор немов привід-
криває перед нами начало начал – своє «входження» у май-
стерню композитора.

Степан Ількович Стельмащук народився 8 жовтня 1925 р. 
у Скородинцях – надзвичайно патріотичному селі, на вулиці 
Кубовій. Його батьки – селяни хліборобського роду. З дитячих 
років виколисаний національно-свідомим середовищем, що 
згодом і залишило помітний слід у всій його творчості. Вчився 
у сільській школі з польською мовою навчання (української не 
було), у травні 1939 р. записався до товариства «Сокіл», у липні 
1941 р. став членом організованого тоді Українського Війська 
(УВ), відтак – Українського Освітнього Товариства (УОТ) та 
«Відродження», які діяли в час німецької займанщини. Тоді ж 
(за німців) закінчив бухгалтерські курси при Чортківській торго-
вельній школі з українською мовою викладання. 

Однак поринув у мистецтво музики. Тоді в Галичині осно-
вним музикуванням в селах і містах було хорове мистецтво. 
Сільські хори співали твори класиків М.Лисенка, С.Людкевича 
і навіть П.Бортнянського. Талановитий народ навіть без спе-
ціальної освіти справлявся з виконавськими труднощами на 
рівні професіоналів. У рідному селі Степана Ільковича пра-
цювало декілька хорів, в яких він співав – йому пророкува-
ли стати солістом, та молодий талант полонила інша стезя. 
Згодом навчається у Львівському музичному училищі, стає 
студентом Львівської консерваторії, яку закінчує 1959 року. 
А кар`єра Стельмащука-педагога розпочинається з 1957 р. 
у Львівському педінституті і музпедучилищі, продовжуєть-
ся у Дрогобицькому педінституті. Деякий час він працює у 
Львівській консерваторії (музакадемії) і паралельно в Креме-
нецькому педінституті. У 1962 р. диригент засновує відомий 
чоловічий хор «Бескид» і очолює його до 1989 р., поки не по-
вертає на постійне місце проживання до Львова. Ще півтора 
року працює з чоловічим хором «Прометей» в університеті 
ім. І.Франка.

Наш земляк має багато вартісних книжкових видань, од-
нак для нас найвартісніша – «Сто українських народних пі-
сень села Скородинці на Тернопільщині», видана 1967 року. 
То – справжні перли нашого етносу: обрядові, історичні та 
суспільно-побутові, родинно-побутові, жовнірські, жартівливі 
пісні. Мені здається, навіть якби це була єдина помітна ро-
бота Степана Ільковича в царині народної творчості та етно-
графії, то й за неї варто було б його знати й шанувати. Але 
творча спадщина митця дивовижно розмаїта й багата. Варто 
назвати  ще й «Пісні Тернопільщини» у двох томах, «Ой зі-
бралась звірина: українські народні пісні-казки», «Двадцять 
українських коляд для хору».  Є у його доробку й праця «Дми-
тро Котко та його твори». Так от, за те, що С.Стельмащук до-
сліджував творчість цього репресованого радянською вла-
дою видатного диригента, засновника львівської академічної 
капели «Трембіта», зазнавав політичних переслідувань. Од-
нак це не зламало маестро. У роки Незалежності України 
Степан Стельмащук стає членом Наукового Товариства ім. 
Шевченка (НТШ) і співпрацює із відновленим журналом «Світ 
дитини», де опублікував ціле гроно високопатріотичних пі-
сень українських авторів.

Торік у Львові, в будинку органної та камерної музики, 
у ці дні було влаштовано вечір пам`яті Степана Стельма-
щука (помер митець 2011 року) – лауреата Всеукраїнської 
літературно-мистецької премії ім. братів Богдана і Левка 
Лепких, визначного українського диригента, композитора, 
фольклориста, педагога і громадського діяча, невтомного 
борця за українську ідею. А нині у Дрогобицькому видавни-
цтві «Посвід» готується видання книги про нього. Автори її 
– доцент, завідувач кафедри методики музичного вихован-
ня і хорового диригування Дрогобицького університету ім. 
І.Франка, уродженець сусідньої Борщівщини, колишній ви-
пускник Чортківського педагогічного училища, заслужений 
працівник культури України Петро Гушоватий та кандидат 
фізико-математичних наук доцент Вірослав Блажків. Книжка 
називатиметься «Степан Стельмащук – хоровий диригент, 
композитор, фольклорист» і приурочуватиметься 90-річчю 
нашого славетного земляка. Син Степана Ільковича Роман 
Стельмащук, кандидат мистецтвознавства, готує до цієї дати 
випуск книги «Спогади про батька». 

Надійшло запрошення долучитися до того й мені, за що я 
з радістю взявся. Бо мені дуже близька й ця тема, і це ім`я. Я 
бував на багатьох концертах С.Стельмащука, коли 1966 року 
він гастролював з «Бескидом» і був у Тернополі, я спеціально 
їздив туди, хоча до того мав багато засторог, а після – непри-
ємні «розборки» з приводу присутності на заході «націоналіс-
тичного» спрямування. Мені, як хоровому диригенту, близькі 
й зрозумілі самі засади музикування, сповідувані маестро. 
Не кажу вже навіть про ті сто пісень, записані у Скородинцях, 
– повторюся: то – перли. Свого часу там, на малій батьків-
щині Степана Ільковича, я записав патріотичну пісню «Живи, 
Україно!» – слова Олександра Олеся, а мелодія скородян, на-
родна. Я зробив її хорову обробку і на першу річницю Неза-
лежності, 1992 року, у центрі Чорткова її піднесено виконував 
хор мого родинного села Стара Ягільниця (тоді він ще тільки 
кандидатував на звання народного). Дописав я там вісім так-
тів: «Слава Україні! Героям слава!». Пісня мала потужний від-
гомін. Ось такі вони, Скородинці і скородяни, – наші таланти, 
наша гордість. Маестро Стельмащуком пишаються у Львові, 
а його народила й виколисала наша земля – скородинська, 
патріотична. У Скородинській школі створено музейний куток, 
де є матеріали про видатного маестро хорового мистецтва. 

Високоякісні мистецькі хорові твори, патріотичні пісні дуже 
збуджують душевні почуття народу. Той патріотизм, якщо на-
віть він затаєний, неодмінно проривається назовні. Так, як і 
сталося в грудні 1991 року, коли 93 відсотки українців сказа-
ли «за» нашій державній Незалежності. Велику справу щодо 
цього вчинило мистецтво – наші хорові колективи їхали на 
південь та схід і співали там українських пісень, будили в ду-
шах і серцях українськість.

Професор С.Стельмащук належить до когорти українців, 
які ніколи не змінювали поглядів на найголовніше – Україну, 
її історію, її святині, на її молоде покоління. У цьому їх не-
минаюче значення.

Петро ГОЛІНатИЙ, 
хоровий диригент, 

заслужений працівник культури України

Даймо сонцю світити

Присвята

Під знаком його доброти
такі шанобливі слова – означення ролі в творчому становленні степана стельмащука відомого композитора 

станіслава Людкевича. та вони пасують і до нього, до його творчості, загалом до особистості, якою гордиться 
і ще довго гордитиметься наш край, вся українська людність.

(До 80-річчя від дня народження Володимира Вихруща)

Лежить у долині  
Шманьківці-село. 
Як яблуня нині 
Воно розцвіло. 
На нивах багатий 
Росте урожай,  
Співають дівчата 
Пісню про наш край. 

Річечка Нічлава 
В нашому селі. 
А над нею верби 
Старі і малі. 
Шепчуть колискову 
Нашим діточкам, 
А чисті джерела 
Течуть у наш став. 

Чи є краще місце 
Від того, де ти зріс? 
Чи є краще місце,  
Як шманьківський ліс? 
Тут старезні липи,  
Старезні дуби. 
Тут росте малина, 
Ожини і гриби. 

Чи є краще місце  
За те, де зростав? 
Чи є краще місце, 
Як шманьківський став? 
Їдуть до нас влітку  
І з села, і з міста –  
Влітку біля ставу  
Гамірно і тісно. 

А над селом небо, 
Небо чисте й синє. 
А над селом пісня 
Про калину лине.  
Автор пісні – 
Чарнецький-поет. 
Пісню про калину 
Співає весь світ. 

Марія вИшНЬОвсЬка,
 вчитель історії й географії 

Шманьківської 
ЗОШ І – ІІ  ступенів, 

та учні 

Пісня про Шманьківці

цьогоріч мало б виповнитись 80 років нашому знаменитому землякові, поету, академіку в.вихрущу. 
від школяра і до пенсіонера він знаний через свої поетичні і пісенні твори. володимир вихрущ був надзвичайно 

багатогранною і працьовитою людиною. На згадку про себе залишив багато праць, навчальних посібників, є автором 
багатьох поетичних пісень, поетичних збірок. вшанували світлу пам’ять поета й у Залісянській ЗОш І – ІІ ступенів.
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Акція

Суспільство

Нас об’єднує спільна Батьківщина, мрії про 
мир і спокій, бажання бути визнаними у світі. З 
чого ж почати перший крок до досконалості?

Ми не янголи, та схожі з ними, бо розмов-
ляємо священною мовою. Саме вона, рідна 
мова, допоможе нам стати кращими. Як пише 
Ліна Костенко:

Страшні слова, коли вони мовчать, 
коли вони зненацька причаїлись, 
коли не знаєш, з чого їх почать, 
бо всі слова були уже чиїмись.
Як мати з молоком передає немовляті все 

найкраще, так людина створює для рідної 
мови гідну оправу. І насамперед філологи, 
лінгвісти, вчителі та викладачі української 
мови покликані оберігати чистоту мови, її 
милозвучність і чарівність. Організовуючи 
різноманітні конкурси, змагання, олімпіади, 
сподіваємося, що на кращих знавців рідного 
слова рівнятимуться інші. Бажання перемоги 
рухає нами вперед, проте не завжди ми отри-
муємо насолоду від здобутого, бо інколи, на 
жаль, розчаровуємося у багатьох конкурсних 
факторах. А справа ось в чому… 

Нещодавно в Чортківський державний 
медичний коледж надійшло запрошення на 
олімпіаду з української мови всеукраїнського 
рівня. Та ось прикрість – у самому ж тексті за-
прошення знаходимо декілька помилок. По-
перше – відсутність кличного відмінка при 
звертанні; по-друге – пропущений розділо-
вий знак. Одразу ж з’являються виправдання 

для тих, хто писав вказаного листа, але ува-
га, так би мовити, переключається на прави-
ла, орфограми, розділові знаки – аби чогось 
важливого не пропустити… 

Опинившись у чужому місті (Вінниця), з 
перших хвилин перебування повсюдно чуємо 
в розмові суржик, який аж вухо ріже; до речі, 
його не цураються й організатори конкурсу – 
викладачі української мови, котрі час від часу 
перелаштовуються на мовлення російською. 
У пам’яті відразу зринають Шевченкові сло-
ва: «Не дуріте самі себе, учітесь, читайте, і 
чужому научайтесь, й свого не цурайтесь»…

І, нарешті, неприємно подивувала одна з 
умов виконання завдань олімпіади: писати 
однаковими кульковими ручками, розданими 
учасникам конкурсу. На запитання «з якою 
метою?», даруйте, мимоволі напрошується 
відповідь… 

А відтак – відведений на опрацювання за-
вдань час скорочують із невідомих нам при-
чин, мовляв, ваші колеги в сусідній аудиторії 
вже завершили роботу. Вразило й формулю-
вання самих завдань. Склалася думка: над 
ними працювали не фахівці, а ще недосвідчені 
школярі. Це лише окремі моменти, які вплину-
ли на настрій та ефективність нашої роботи. 

Поцікавиться читач: чого погоджуватися 
на участь у подібних заходах? А хто, як не ми, 
молоде покоління, будуватиме нашу державу, 
яка починається з віри й мови. На уста про-
сяться поетичні рядки знавця та шануваль-

ника українського слова Віктора Баранова:
Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,
Я питаю в книжок, 
           роззираюсь на кожній сторінці:
Де той рік, де той місяць,
              той проклятий тиждень і день,
коли ми, українці, забули, 
                               що ми – українці?
І що є у нас мова, і що українська вона,
без якої наш край – територія, 
                                                а не Вкраїна…
Не можу й не хочу мовчати про таку недба-

лість до рідної мови, бо наступного року від-
буватиметься V олімпіада – ювілейна. І все 
ж надіємося, що її організатори не повторять 
минулих помилок, а, навчаючи нас, вчаться й 
самі. Досить робити щось, так би мовити, для 
«галочки» чи для «годиться». Нехай нарешті 
законом для всіх і кожного стануть чесність, 
прозорість, відкритість і, що не менш важли-
во, досконалість.

Цьогоріч здобуто неоціненний досвід, який 
допоможе удосконалюватися в житті. Май-
бутнім учасникам будь-яких змагань, конкур-
сів чи олімпіад бажаю заслужених і чесних 
перемог. А до організаторів звернуся слова-
ми М.Рильського:

Не майте гніву до моїх порад 
І не лінуйтесь доглядать свій сад. 

тарас скурсЬкИЙ, 
студент 212-ї групи Чортківського 

державного медичного коледжу

Загнані у «трикутнику смерті» між річка-
ми Дністер і Збруч, завдяки незламній силі 
духа січові стрільці погнали переважаючого 
чисельно у кілька разів ворога з-під Чорт-
кова аж під Львів. Це була дійсно унікальна 
операція, аналогів якої не було у світі, й ми, 
мешканці Чортківщини, пишаємося тим, що 
розпочалася вона на наших теренах. І вшану-
вати героїчний подвиг наших предків – вояків 
Української Галицької армії було вирішено у 
своєрідний спосіб – спортивно-патріотичною 
естафетою учнівської молоді, до якої долучи-
лися школярі усіх навчально-освітніх закла-
дів. У цьому була закладена певна символі-
ка, адже з кожного населеного пункту нашого 
краю зголосилися десятки – сотні доброволь-
ців стати на захист Вітчизни у лави УГА.

Заздалегідь було розроблено шість марш-
рутів естафети. Перший із них починався у 
Росохачі. І в цьому теж є певна символіка: 
звідси походила патріотична група, учасники 
якої далекого 1973-го вивісили над Чортко-
вом жовто-блакитні стяги.

Передусім, після виконання Державного 
Гімну, вчитель історії місцевої одинадцяти-
річки Ольга Андрухів коротко ознайомила 
учнів з буремними подіями майже сторічної 
давнини, які мали місце у нашому краї. 

«Україна тоді, як і в теперішні дні, мала 
слабку армію, але наших предків сповнюва-
ла велика любов до своєї землі, віра в Бога 
і сила духу», – навела аналогію з подіями 
сьогодення заступник керуючого справами-
начальник відділу з гуманітарних питань 
виконавчого апарату районної ради Тетяна 
Яблонь. І додала, що нам не страшні ніякі во-

роги, допоки ми міцно триматимемо в руках 
синьо-жовтий прапор, доки житиме в наших 
серцях українська пісня.

Щоб ніколи у вашому житті не звучало гріз-
не слово «війна» і щоб передавали патріо-
тичний дух уже своїм дітям – звернулася до 
учнівської молоді начальник відділу освіти 
райдержадміністрації Ірина Гулька.

Узявши в руки синьо-жовтий стяг, група 
учнів разом з вчителем вирушила на Качуро-
ву гору – теж символічне місце, де у травні 
1945 р. відбувся запеклий бій між вояками 
УПА і московськими загарбниками. Тут юнаки 
і дівчата передали естафету своїм сосулів-
ським ровесникам, а ті, пронісши стяг певний 
шлях, в свою чергу, – улашківським учням…

При в`їзді у Милівці – кінцевому пункті 
маршруту –  до пам’ятника «Борцям за волю 
України» вирушили приймати естафету від 
заболотівчан місцеві школярі. Очолювала 
колону в одностроях чота імені Марусі Чурай 
(на знімку на 1-й стор.). Тут учні обох шкіл 
вшанували пам’ять полеглих героїв, поклав-
ши до підніжжя пам’ятника вінок, сплетений 
у формі тризуба.

Згодом, уже на шкільному подвір`ї, при-
браному у національні кольори, де зібралося 
чимало люду з села, було влаштовано флеш-
моб з прапорами, вокальний ансамбль вико-
нував стрілецькі і духовні пісні, виступали 
місцеві активісти, директор школи Б.Скриник, 

котрий подякував усім за участь у дійстві. 
Завершилося дійство традиційним Славнем 
України.

Любомир ГаБрусЬкИЙ, 
фото автора

 і володимира ткаЧИка

Сім’я – основа людського щастя. Кожна людина праг-
не створити сім’ю, продовжити свій рід і бути щасли-
вою. Але для повного щастя людина також потребує 
здоров’я, друзів та матеріального забезпечення.

Сім’я базується на міцному фундаменті – коханні. 
Так що ж це таке – кохання? Звичайно, це стан душі 
людини. Але це стан такої сили емоцій, потрясіння, за-
хоплення, який змінює людину фізично і духовно.

У кожній нормальній сім’ї панує високий авторитет 
батька, як глави роду, якого, як правило, всі поважа-
ють. Батько підтримує сім’ю, вирішує непорозуміння, 
бере активну участь у вихованні дітей.

Споконвіку матір вважали берегинею оселі, котра 
недосипає ночей, доглядає дітей. З першої хвилини 
життя дитини мама поруч: у щасті і біді, радості і смут-
ку, у здоров’ї і недузі. Щирий і теплий погляд матері до-
дає наснаги і підтримує у важку хвилину.

У кожній сім’ї батьки повинні виховувати своїх дітей у 
дусі християнської моралі. Вони мають ще змалечку на-
вчати дітей молитися і ходити до церкви. Коли дитина 
трохи підросте, то батьки можуть привчити її відвідува-
ти уроки катехизації. Якщо дитина буде виховуватися у 
дусі християнської моралі, то вже дорослою людиною 
вона не покине немічних батьків напризволяще.

Сім’я повинна бути єдиним колективом. Батьки ма-
ють привчати своїх дітей до праці, щоб, коли вона ви-
росте, допомагала батькам.

Кожна сім’я має свій підхід у вихованні власних дітей. 
Нині ведуться тривалі дискусії стосовно доцільності 
застосування фізичного впливу. Звичайно, вважають, 
що фізичні покарання не слід використовувати, бо вони 
негативно впливають на психічний розвиток дитини. 
Натомість потрібно вміти вирішувати проблеми за до-
помогою слів, пояснити дитині, навести приклади по-
ганої поведінки.

Моя теперішня сім’я є взірцем для мене. У ній панує 
спокій, навіть у складних ситуаціях ми допомагаємо 
одне одному вирішувати проблеми.

У майбутньому в моїй сім’ї діти будуть виховуватися 
справжніми патріотами своєї неньки України, відповід-
но до християнських традицій.

роксолана ПаЛИцЯ, 
студентка Галицького коледжу ім. В.Чорновола

Славних прадідів гідні сини
(До 95-річчя Чортківської офензиви)

Чемпіонат області. 4-й тур

Фск «Чортків» – «Дністер» Заліщики – 1:2
Очікуваного розгрому від одного з фаворитів цьо-

горічної першості не сталося. Швидше навпаки – 
молода чортківська команда при рахунку 0:2 зуміла 
відквитати один м’яч і якби не забракло фарту, могла 
звести зустріч до нічиєї, однак десь забракло досвіду 
для досягнення потрібного результату. Отож, після 
двох поразок в пасиві і нулі в графі набраних очок 
чортківчани разом з козівчанами, які фактично зняли-
ся з чемпіонату, посідають останнє місце в турнірній 
таблиці першості області. Але не слід посипати голо-
ву попелом. Як відомо, протягом поточного року тре-
нери награватимуть склад для майбутніх звершень 
чортківського футболу. Але якщо зберуться наші 
хлопці з силами, то цілком ймовірно можуть вибороти 
вже цьогоріч бодай один цінний трофей – суперкубок 
Тернопільщини, якщо у фінальному двобої як мину-
лорічні чемпіони і володарі кришталевої чаші здола-
ють кубкового фіналіста – заліщицький «Дністер».  

Щодо решти матчів туру, то у них зафіксовані такі 
результати: ФК «Козова» – «Колос» Бучач – 0:3; ФК 
«Бережани» – «Нива» Теребовля – 0:0 (неявка гос-
тей); ДЮСШ Тернопіль – ФК «Борщів» – 1:2; «Поділля-
Агрон» Тернопільський р-н – вихідний. У 5-му турі 
чортківчани поїдуть в гості до Борщева.

Чемпіонат району. 8-й тур

Перша група
Шманьківчики – Росохач – 5:0; Улашківці – «Калічів-

ка» Чортків – 0:3; Біла – Гор. Вигнанка – 3:6; Ягільниця 
– Шманьківці – 4:0;  Звиняч – Косів – 2:1; «Динамо» 
Заводське – Поділля – 2:0.

Друга група
Зона «А». Білобожниця – Милівці – 2:2; Сосулівка 

– Свидова – 3:0; Джурин – Бичківці – 1:2; Ридодуби – 
Палашівка – 7:1; Ромашівка – Скородинці – 3:0; Базар 
– «Максимум» Чортків – 2:1.

Зона «б». «Кристал» Заводське – Пробіжна – 2:3; 
Коцюбинчики – Колиндяни – 0:3; В.Чорнокінці – 
Угринь – 0:3; парам команд «Зоря» Товстеньке – Тар-
навка і Гадинківці – Товстеньке рішенням контрольно-
дисциплінарного комітету призначено перегравання 
на 19 червня; Залісся – вихідний.

У зв’язку з сільськими спортивними іграми Чорт-
ківщини матчі 9-го туру футбольної першості у всіх 
групах буде зіграно в резервний день.

Основи

Сім’я є сильною, 
коли над нею дах один

Враження

Життя хай вчить, 
або Щоб не повторити помилок
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Людина Хліб життя

Луана стеценко – учениця Нагірянської ЗОш І – ІІ ст. 
починала з 4-го класу, але вже у першому семестрі 5-го 

класу усвідомила, що багато вчителів приходять на уроки 
– то й більше вчитися треба самій. ці старання доньки 
взяли до уваги в сім`ї і ...не заважали самостійній праці. 

та ще й зауважували молодшому братику, аби він тихіше 
грався. а цьогоріч вже він, русланчик,

 піде до першого класу.

Якоїсь зими я заспішив до потягу на станцію Ягільниця че-
рез шкільне футбольне поле в селищі Нагірянка. Побачив, як 
декілька учнів ліпили снігову бабу, а серед них була дівчин-
ка Луана. «Моркву візьміть на ніс, вуглики на очі» – просила 
вона хлопців. Це вже був позитив! Хоч, власне, від тієї пори я 
не бачив снігової баби! Не ліплять її... Кажуть, що снігу мало 

випадає. А взагалі ця 
традиція відходить, а 
треба би було її нарос-
тити...

Відмінно закінчивши 
п`ятий клас, Луана зди-
вувала багатьох учнів 
та дорослих. «І шостий 
відмінно закінчу», – за-
являла. А їздила вона 
до школи із Милівців 
до селища Нагірянка. 
Незручно було взим-
ку. Переживала за неї 
мама Іванна Іванівна, 
проте, коли бувала на 
батьківських зборах, 
радісно окриленою по-
верталася з них аж у 
Милівці. Адже донька 
вчилася відмінно, була 
активною ученицею. Лу-
ана не хотіла залишати 
ЗОШ І – ІІ ст. в селищі 
Нагірянка, здобуваю-
чи тут нові знання. Її 

фотографія є на Дошці відмінників, а вона обдумує варіант, як 
після закінчення 9-го класу вступити до 10-го у Коропецький 
військово-спортивний ліцей. Адже торік до нього прийняли 18 
дівчат! Батьки згідні з тим, що через три роки донька Луана вчи-
тиметься у військовому ліцеї!

Принагідно вітаю і я вже семикласницю Луану Стеценко 
гарною візиткою з добрими побажаннями і вручаю її від себе 
разом з грошовою винагородою як майбутньому офіцерові 
Української армії.

степан ОсаДца, 
полковник запасу, 

уповноважений Чортківського райвійськкомату

Шлях до лав відмінників

Не так давно ми розповідали про всеукраїнський флеш-
моб, в якому взяли активну участь молоді люди з Чорткова, 
розфарбувавши в`їзні знаки до нашого міста у національно-
патріотичні кольори. Й справді – вони виглядають напро-
чуд ефектно: на гордість нам, місцевим жителям, і добру 
заздрість подорожуючим. Так само ми в якомусь із номерів 
райони знайомили читачів з патріотичним поривом сосулів-
ської молоді, яка зорганізувалася і виготовила кований стенд 
з поміщеними фотографіями полеглих героїв Небесної сотні, 
встановлений у центрі села. А кілька тижнів тому ми побу-
вали в часі президентських виборів у Росохачі, де також не-
байдужа молодь скинулася з особи по 15 гривень і розфарбу-
вала міст, що з’єднує лівий і правий береги села через Серет 

(у цьому є певна символіка: немов обидва береги Дніпра) у 
національно-патріотичні кольори. 

Дійсно, ентузіазму нашій молоді не позичати. Це вони – по-
коління, народжене уже в часи Незалежної України – були 
в перших рядах на Інститутській і Грушевського, поклавши 
свої молодечі голови на олтар Свободи. І нині молоді хлопці і 
чоловіки відстоюють територіальну цілісність нашої держави 
від зовнішнього і внутрішнього ворога на буремному Сході. 
Лиш би тільки ці жертви не були марними і в Україні нарешті 
настав мир і спокій…

Любомир ГаБрусЬкИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧкИ

Багата талантами 
наша українська зем-
ля. І не раз заявляють 
вони про себе ще з 
ранніх шкільних літ. 
Хай іноді ще не зовсім 
професійно, можливо, 
не завжди шліфова-
но, але по-дитячому 
особливо, зі своїм ба-
ченням світу і того, що 
відбувається в ньому. 
Хочеться представити 
увазі читачів «Голосу 
народу» вірш «Молюсь 
за тебе, Україно» юного 
обдарування з Улаш-
ківців Юлії Ревак. 
Євгенія ПОБурИННа, 

вчителька
української мови 
та літератури 

Улашківської ЗОШ І – ІІІ ст.

    Молюсь за тебе, Україно
Сьогодні я молюсь за Україну,
За всіх полеглих і за тих живих,
Які боронять нашу батьківщину,
Допоки стукіт серця не затих.

Молюся щиро я за тата й брата,
За чиюсь матір і ї ї синів.
А до розбійників прийде розплата,
На жаль, ціною багатьох життів. 

будь, боже, з тими, що на лінії  вогню,
Не дай загинути від «братнього» снаряда.
Вірю, пройдемо з честю цю борню,
І буде щастям повна наша хата.

Погожої червневої днини ма-
льовниче с. Бичківці злучило в 
єдиному пориві биття аж 230 (!) 
дитячих сердець, зібравши во-
єдино малих християн райцен-
тру Чортків та навколишніх сіл 
Скородинці, Білий Потік, Звиняч, 
Скомороше, Косів, Ридодуби, 
Білобожниця, Калинівщина, Се-
маківці, Милівці. Загостили, як 
і зазвичай буває, їх посестри й 
побратими зі сіл Медведівці та 
Пишківці із сусідньої Бучаччини. 

«Україно, ми – єдині!». Це гас-
ло аж бриніло в повітрі. Бо ж по-
чування об`єднувало учасників 
духовно-патріотичного христи-
янського табору, подібного до 
торішніх-позаторішніх, однак, за 
словами його «хрещеного бать-
ка» – священика Андрія Лев-
ковича, значно чисельнішого. 
Розпочалося все у тамтешньому 
храмі з молебня за Україну, за 
Єдину Помісну Українську Церк-

ву, з молитви за дітей. Разом многоголосо виспівано Славень 
України. А відтак дійство перемітилося із храму на сільський 
стадіон, де многочасно тривали веселі та спритні руханки:  
змагання з волейболу, цікаві й іскрометні естафети. Яких 
лиш обдарувань не засвідчила дітвора! 

А потім дзвінкоголоссям виповнила Бичківський сільський 
будинок культури. Тут презентувалася патріотична програма: 
вірші, монологи, співанки й урочисті пісні. Й повсякчас линула 
тема України-матері та українства як оберегу нашого роду. Кож-
на група (а були в основному представники недільних шкіл при 
храмах Чортківського деканату) представила щось особливе, 
пам’ятне: часто злітали під склепіння слова вдячності й пошану-
вання Героїв Майдану, Небесної сотні, тих, хто нині ціною влас-
них життів боронить єдність та неподільність України-матері.

До урочин готували дітей і брали найактивнішу участь в 
них аж десятеро душпастирів – отці Мирон Заяць, Михаїл та 

Мирослав Ткачуки, Василь та Богдан Когути, Богдан Єди-
нак, Михаїл Кравчук, Любомир Фінковський, Андрій Лев-
кович. А отець-декан Михаїл Левкович нагодився до гурту 
в самий розпал свята й обдарував дітвору, всіх присутніх 
пам`ятними образочками, благословив Божим словом.

Доклалися, як добрі господарі, до текстури дійства, Бичків-
ський сільський голова Володимир Драбинястий, директор 
місцевої школи Надія Йосифів, вчителі, вихователі. Умістив 
той довгий, виповнений патріотикою і сповитий турботою 
день ще й необхідні застороги на час літнього відпочинку, 
приємне частування приготовленими власноруч наїдками у 
дружному спільному колі. 

Завершився день патріотичною дискотекою: танцями, ігра-
ми, наспівами. І скрізь упродовж дня над всім владно доміну-
вала наша одвічна жовто-блакитна, мила серцю символіка.

анна БЛаЖЕНкО
Фото андрія ЛЕвкОвИЧа

Україна – в серці й на вустах

Добра справа

В кольорах українського стягу

Творчість юних
Які ж талановиті наші діти!

Всі солов’ї у світі програють…
  

(Надія красоткіна)
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Обереги роду

Сільський час: on-line

Цим дівчаткам пощастило – братик у них є, 
один на трьох, проте ж сильна стать, а отже – за-
хисник сестричок Андріани, Іринки, Оксанки. Та 
що там – навіть більше, бо ж ім`я яке: Віктор, пе-
реможець! Усі четверо – майже-майже однолітки: 
8, 9 та 10 років, то й інтереси, забаганки спільні. А 
мама поміж них, 33-літня п. Галина Остап`юк, аж 
міниться, і то не позірно, а цілковито природно. 
Бо що ще так звеличує жінку, як материнство?

Бічною вуличкою поміж оброслі спориші про-
стують десь собі двійко сестричок – Таня й Со-
фійка Хаби. Старшенька вже чотирикласниця, а 
молодшій два рочки. Господині: квапляться коро-
ву відігнати від череди та й додому завернути. 
Одвічні селянські годувальниці – повільні, ситі, 
поважні своїм призначенням, якраз стрінулися 
нам на вулиці.

Недарма в народі зазвичай кажуть, що у роз-
пал червня, ось такої пори соковитих кормів, мо-
локо в корови на язиці. Нині й заготувати їх би як 
побільше, бо відбуяє літо-літечко. На часі чи не 
найзатребуваніший на селі – гужовий транспорт, 
а кінь, попри всілякі там технології, вирятовує 
повсякчас. Тож і фірмани, що не кажіть, а таки в 

пріоритеті. Як ось це чоловіцтво.
Є в села день сьогоднішній – квапли-

вий, виповнений трудом. Є вчорашній – 
то пам`ять і гордість, наші витоки. Непо-
далік храму височить найвищою точкою 
Великих Чорнокінців могила, висипана 
на вічний спомин полеглих за волю Укра-
їни. На зорі її державної Незалежності 
там перепоховано ще одного сина цієї 
землі достойного чину – курінного УПА 
Бистрого. Біля підніжжя лиш стиха ше-
почуться трави, шумлять у верховітті, 
щось голосять обабіч дерева, стоять 

сумовитою вартою. 
Віриться, що то – міс-
це складання присяги 
вірності уродженців 
села на незрадливість 
отчині, котра завжди 
гріє серце. Та прикро, 
що обіч східців – давно 
не фарбовані ліхтарні 
стовби, без плафонів 
або з їх рештками. До 
слова, давно не ба-
чив фарби й вказів-
ник “В.Чорнокінці” при 
в`їзді до села, “замис-
лившись” у бур`янах...

А в дитячому садку, 

в «Сонечку», як і годиться – сонячно й привітно. 
Барвисто й весело. І ще – співуче. Бо його вихо-
ванці, наразі рівно двадцятеро, вчать співанок, 
готуються до щорічної знакової події – випуску. 
Десятеро «сонечок» цьогоріч йдуть до школи, а 
решта їх проводжають. Полишені на час забав-
ки й ігри, личка задумливі, погляди зосереджені: 
аякже, такий важливий крок! Настановляє діток 

вихователька Галина Харовська, по-материнськи 
зворушливо клопочеться і господаркою, й вихов-
ним процесом завідувачка дитсадка Марія Рата-
щук. 

Я у мами донечка,
Я у тата – сонечко, 

– лине гордовито-радісно 
в ошатній залі (хоч поки що 
репетиція). Це вже співан-
ка для гостей, тобто для 
нас. І врапт так щиро й по-
дитячому безпосередньо 
прохання-звернення до 
батьків:

Подаруйте братика 
                        ви мені!..
То – із уст Ілонки Котик. 

Направду, українському селу 
потрібні нові громадяни – 
надто вже кульгає наразі де-
мографія. Хоча принагідно 
ми визнавали із втіхою: на 
час відвідин Великих Чорно-
кінців трохи вгледіли то там, 
то там молоденьких мам з 

візочками. Може, тамтешні, може, – загостили до 
батьків чи родини. Та, попри все, українського роду 
більшатиме. Адже власне в селі одвічно виколису-
валася й виколисуватиметься Україна.

анна БЛаЖЕНкО
Фото Ореста ЛИЖЕЧкИ  

1. І маляр, і різьбяр, і не ледар, а трудар!

Так «охрестив» творчі змаги свого родича дво-
юрідний брат першого з наших візаві, нині вже по-
кійний поет, учитель історії й краєзнавець Григорій 

Романець. Мабуть, там тяга до прекрасного йде 
по роду, бо майстровитий чоловік Михайло Ляхо-
вич, про котрого мова, – направду талановитий в 
багатьох відгалузках творчості, котрої нестримно 
прагне його душа. Попри майже 75 життєвих літ і 

зим, що вже набігли. Його хата у Великих Чорно-
кінцях – то неначе міні-музей: чого там лиш не по-
бачиш! Декоративні тарелі з анфасом Т.Шевченка 
та І.Франка; картини з народних українських мо-
тивів, та все козацька вольниця; опудала голів 
козуль (таких, каже, виготовив понад три десятки 
з трофеїв любителів полювання), оздоба з рогів 
північного оленя. Кожна з кімнат оселі рясно за-
повнена всілякими раритетами. А комірка – то 
все писано-друкована продукція: он, ще його діда 
гордість, історія України М.Грушевського 1934 (!) 

року видання. Бі-
блію, каже, має 
1910 р. в., наразі 
в когось на руках. 
По дереву випа-
лює, з каменю ви-
биває фігури. На 
хаті, над ганком, 
– виготовлений 
власноруч баре-
льєф св. Юрія. А 
на подвір`ї, в тра-
ві, – давня-давня 
камінна фігура 
св. Анни, поніве-
чена часом, тож 
потребує рестав-
рації, котру умож-
ливлює майстер. 
І ще – св. Антонія. 
Ті фігурки, роз-
повідає, мають 
згодом стояти на 
своїх одвічних 
місцях: св. Анна 
за селом, як їха-
ти на Кривень-
ке, а св. Антоній 
– під лісом, під 
Березками. А от 
оновлену фігуру 
Матінки Божої 

вже виставлено «за пропискою» – перед оселею 
родини Івасівих.

Можливо, не було б у тому побаченому якоїсь 
чудасії, якби не одне «але». «Хоч не має він руки, 
та все робить залюбки» – йдеться у згаданому на 
початку вірші. Так, п. Михайло до всього докла-

дається правицею – ліву руку втратив ще 1983-го 
року, коли побіля хати розірвався запальник про-
титанкової міни. Постраждали й груди та живіт, 
очі. Однак не душа: опісля дістав ще настійніший 
запал до творчості. А в ній домінує патріотизм: 
через нас майстер передав до краєзнавчого му-
зею виготовлений ним тризуб.

(Далі буде)
анна БЛаЖЕНкО

Фото Ореста ЛИЖЕЧкИ  

«Найвище уміння – почати спочатку: 
життя, розуміння, дорогу, себе...»

у плині зустрічей з талановитими людьми неодмінно спливають на згадку найвлучніші слова-означення Ліни костенко – 
як-от у цьому заголовку. На життєвому календарі героїв нашої оповіді – осінь, а вони не втомлюються купатися 

в дивосвіті власних творінь. воістину так: не час минає, а минаєм ми...

«Подаруйте братика ви мені!..»
у самісіньку маківочку червня, поборовши недоречні несамовиті вітри, сонце відчайдушно знай сипле цілими пригорщами 

золотаве гаряче проміння на вистояну пишнокронним затінком вулицю великих Чорнокінців. розморені рожевощоким галасливим 
літом, у тім сяянні немов купаються досхочу наймолодші мешканці села, котрих ми угледіли там минулого понеділкового ранку.
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26 червня. Тривалість дня – 16.26. Схід – 04.48. Захід – 21.13. Іменини святкує Антоніна

24 червня, вівторок 25 червня, середа 26 червня, 23 червня, понеділок
УТ-1

07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.30, 01.00 На слуху 
08.35 Кориснi поради 
09.10 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Iталiя - Уругвай 
11.25 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Коста-Рiка - 
Англiя 
13.45 Музична академiя. 
Євробачення 
14.50 Euronews 
15.10 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.20 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат свiту-
2014. Грецiя - Кот-д’Iвуар 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Боснiя i 
Герцеговина - Iран 
21.00 Пiдсумки дня 
21.45 Д/ф “Варшава, вчора 
i сьогоднi” 
22.00 Д/ф “Горобине гнiздо 
на деревi” 
22.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Гондурас - 
Швейцарiя 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” (1) 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.35 “Ілюзiя безпеки. Генiй 
чистої кислоти” 
12.40, 13.40 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
14.40, 03.15 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30, 21.30, 22.30, 23.45 
Т/с “Моє нове життя” (1) 

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

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
08.05 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 

12.40 Програма 
“Автоакадемiя” 
13.00 Гурт “Долг”.Концерт 
патрiотичної пiснi 
14.00 Х/ф “Поклик предкiв” 
16.40 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
17.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
17.45 Програма “Духовнi 
роздуми” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
21.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
22.35 Х/ф “Дiти революцiї” (2) 

ICTV
06.40 Т/с “Леся+Рома” 
07.30, 08.05, 13.20 Т/с 
“Самотнiй вовк” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
08.00, 09.15 Спорт 
09.20, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.45 Т/с “Убивча 
сила” 
11.55, 22.10 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.15 Т/с “Платина” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
23.15 Х/ф “Робокоп-2” (2) 

СТБ
06.40, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.40, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.00 “Зiркове життя. Як 
забували зiрок-3” 
10.55 Х/ф “Спортлото-82” (1) 
12.45, 19.55 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.40, 00.30 “Зваженi та 
щасливi - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Т/с “Метод Фрейда” (1) 
22.35 “Хата на тата” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 08.40, 11.00, 19.00 
Т/с “Воронiни” 
06.55 Файна Юкрайна 
07.30 Пiдйом 
09.00, 16.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00, 02.30 Репортер 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Т/с “Короткий курс 
щасливого життя” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
06.00 Срiбний апельсин 
06.15, 13.05 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 21.00, 
02.05 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.00 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Лист очiкування” (1) 
12.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
17.50 Т/с “Врятувати боса” (1) 
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
Нiгерiя - Аргентина 
21.40 Т/с “Країна 03” (1) 
22.55 Футбол. ЧС-2014. 
Еквадор - Францiя 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 Новини 
“СПЕЦКОР” 
09.30 Х/ф “Зворотнього 
шляху немає”. Перша 
серiя (1) 
11.00 Х/ф “Гонки по 
вертикалi”. Перша серiя (1) 
12.30 Д/п “Штурм 
пiдсвiдомостi” 
13.30 Д/п “Важка самохiдна 
установка СУ-152” 
13.40 Д/п “Тактика” 
14.05 Д/п “ВМФ СССР. 
Хронiка перемоги” 
14.40 Д/п “Таємницi 
розвiдки” 
15.30 “Українськi 
сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с “ Ментiвськi 
вiйни-5” (1) 
21.25 Т/с “Секретнi 
матерiали” (2) 
00.25 Х/ф “Жахлива 
пастка” Квадр 

УТ-1
06.00 Шустер LIVE 
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.35, 01.00 На слуху 
08.35 Кориснi поради 
09.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Нiгерiя- 
Аргентина 
11.20 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Гондурас - 
Швейцарiя 
13.35 Кордон держави 
13.50 Музична академiя. 
Євробачення 
14.50 Euronews 
15.10 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.20 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Еквадор - Францiя 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Португалiя - Гана 
21.00 Пiдсумки дня 
21.45 Книга.ua 
22.10 Д/ф “Київська 
старовина. Свiт мистецтва 
Михайло Булгаков. Город” 
22.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Корея - Бельгiя 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
00.45 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” (1) 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.35 “Ілюзiя безпеки. Їсти 
продано” 
12.40, 13.40, 02.40 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
14.40 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30, 21.30, 22.30, 23.45 
Х/ф “Iнша жiнка” (1) 
 

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

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 
“Вiстi ТТБ” 
14.15, 18.30 “Новини України” 
14.30 “Європа очима українця” 
15.00 “Походження стилю” 
15.30 “Надiя є” 
15.45, 19.30 “Тема дня” 
16.00, 17.15 “Пiснi нашого 
краю” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “4 лапи” 
16.55 “Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна реклама 
19.45 “Що робити?” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Iнновацiї” 
21.30 “Розмова без 
нотацiй” 
22.30 “Час країни” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Формула 
здоров’я” 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 

УТ-1
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.30, 01.00 На слуху 
08.35 Кориснi поради 
09.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Бельгiя - 
Росiя 
11.20 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Корея - 
Алжир 
13.40 Не вiр худому 
кухарю 
14.10 Вiкно в Америку 
15.10 Брифiнг Кабмiну України 
15.20 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. США - 
Португалiя 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Нiдерланди 
- Чилi 
21.00 Пiдсумки дня 
21.45 Д/ф “Золота ера 
саундтрекiв” 
22.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Камерун - 
Бразилiя 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.45 ТСН
09.55, 10.25 М/ф “Алладiн” (1) 
10.50 Х/ф “Рiдна 
кровиночка” (1) 
12.45 Х/ф “Мара” 
14.45 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30, 21.30 Т/с 
“Поцiлуймося” 
22.30 “Грошi” 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 
Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
09.20 “Ранок з IНТЕРом” 
10.00 Х/ф “Не в хлопцях 
щастя” 
12.25 Д/с “Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським” 
14.20 “Сiмейний суд” 
15.20 “Чекай на мене” 
18.05 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
19.00 Т/с “Поки станиця спить” 
20.00, 02.35 “Подробицi” 
20.40 Т/с “Вiра. Надiя. 
Любов” 
23.30 Т/с “Скандал 2” (2) 

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
07.35 Лiкарська справа в 
Українi 
07.50 Програма “Слiд” 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.45 Програма 
“Про нас” 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “4 листи 
фанери” 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 

17.00 Невiдома 
Україна 
17.30 Музична програма 
“Гал-клiп” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
22.35 Х/ф 
“Золота печатка” 

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.35, 08.05 Факти тижня 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
08.00, 09.15 Спорт 
09.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.05 Х/ф “Бермудський 
трикутник” 
11.50, 13.15 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15 Х/ф 
“Американський нiндзя-4. 
Повне винищення” 
16.55 Х/ф “Бiла iмла” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.25 Дiстало! 
21.15 Свобода слова 
00.15 Х/ф “Законослухняний 
громадянин” 

СТБ
06.40, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.35, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.40 “Зiркове життя. 
Правила вдалого 
розлучення” 
10.35 Х/ф “Пригоди 
Шерлока Холмса i доктора 
Ватсона”(1) 
13.35, 20.00 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
14.35 “Битва екстрасенсiв” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Т/с “Метод Фрейда” (1) 
22.35 “Вагiтна у 16” 
23.30 “Доньки-матерi!” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 08.40, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
06.55 Файна Юкрайна 
07.30 Пiдйом 
11.40 Х/ф “Небеснi гiнцi” 
13.35 Х/ф “Руйнiвник” (2) 
15.45 Х/ф “П’ятий 
елемент” (2) 
18.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
20.00 Ревiзор 
22.50 Ревiзор постшоу 
00.20 Педан-Притула шоу 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 09.00, 15.00, 21.00, 
02.05 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 13.15, 15.20, 17.00 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Лист 
очiкування” (1) 
17.50 Т/с “Врятувати 
боса” (1) 
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
Австралiя - Iспанiя 
21.40 Т/с “Країна 03” (1) 
22.55 Футбол. ЧС-2014. 
Хорватiя - Мексика 
 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.20 “Обережно, 
модерн!” 
06.40 Х/ф “Вiйна драконiв” 
(1) 
08.30 Д/п “Гнiв планети” 
10.30 Д/п “Протистояння 
тварин” 
11.30 Д/п “Сто один пес” 
12.30 Д/п “Зброя 
майбутнього” 
13.30 Д/п “Надзвичайнi 
вiйни” 
14.30 Т/с “Iкорний барон” 
(1) 
18.30 Новини “СПЕЦКОР” 
19.00 Т/с “Ментiвськi 
вiйни-4” (1) 
21.00 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
21.25 Х/ф “Три днi на 
втечу” (2) 
00.10 Х/ф “Чужi” (2) 
02.30 Х/ф 
“Iду до тебе” (1) 

УТ-1
06.00 Шустер LIVE 
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.30 Ера бiзнесу 
07.35 На слуху 
08.25 Паспортний сервiс 
08.35 Кориснi поради 
09.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Австралiя- 
Iспанiя 
11.20 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Камерун- 
Бразилiя 
13.40 Музична академiя. 
Євробачення 
14.50 Euronews 
15.10 Брифiнг Кабмiну 
України 
15.20 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Хорватiя - 
Мексика 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Коста-Рика - 
Англiя 
21.00, 05.25 Пiдсумки дня 
21.45 Д/ф “Леонардо 
да Вiнчi. Реставрацiя 
столiття” 
22.40 Трiйка, Кено, 
Максима 
22.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Японiя - 
Колумбiя 
01.20 ТелеАкадемiя 
02.20 В гостях 
у Д.Гордона 
03.15 Помста природи 
03.45 Алхiмiя кохання 
04.30 Нехай вам буде 
кольорово! 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
00.00 ТСН
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” (1) 
11.00 “Шiсть кадрiв” 
11.30 “Ілюзiя безпеки. 
Не тiльки м’ясом” 
12.35, 13.35 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
14.35 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30, 21.30 Т/с 
“Поцiлуймося” 
22.30 “Мiняю жiнку - 9” 
00.20 Т/с “Атлантида” (2) 

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

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма “Погляд 
зблизька” 
08.05 Програма “Духовнi 
роздуми” 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
12.40 Програма “Bon appetit” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Великий дуб” 
17.30 Лiкарська справа в 
Українi 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
20.30 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
21.30 Програма “Автоакадемiя” 
22.35 Х/ф “Кiмната №6” (2) 

ICTV
08.05 Свобода слова 
08.45 Факти. Ранок 
09.20, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.40 Т/с “Убивча 
сила” 
11.55, 22.10 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Т/с “Самотнiй вовк” 
14.10, 16.15 Т/с “Платина” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
23.15 Х/ф “Робокоп” (2) 

СТБ
06.55, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.50, 18.30 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.10 “Зiркове життя. 
Пробачити зрадника” 
11.05 Х/ф “Лабiринти 
кохання” 
12.45, 19.55 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
13.45 “Зваженi та щасливi - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.55 Т/с “Метод Фрейда” (1) 
22.35 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 08.40, 19.00 Т/с 
“Воронiни” 
06.55 Файна Юкрайна 
07.30 Пiдйом 
09.00, 16.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
10.55 Т/с “Щасливi разом” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00 Репортер 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Т/с “Короткий курс 
щасливого життя” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.05 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 21.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.00 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Лист очiкування” (1) 
12.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
17.50 Т/с “Врятувати боса” (1) 
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
Iталiя - Уругвай 
21.40 Т/с “Країна 03” (1) 
22.55 Футбол. ЧС-2014. 
Грецiя - Кот-д’Iвуар 

2+2
07.35, 09.30 Т/с “Втiкати!” 
(1) 
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 Новини 
“СПЕЦКОР” 
16.30 Т/с “ Ментiвськi 
вiйни-4” (1) 
19.00 Т/с “ Ментiвськi 
вiйни-5” (1) 
21.25 Т/с “Секретнi 
матерiали” (2) 
00.25 Х/ф “Бладрейн-2” 
Квадр 
02.10 Х/ф “Двiйник” (1) 
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УТ-1
06.00, 21.25 Шустер LIVE 
07.00, 08.00, 15.00 Новини 
07.30, 00.30 На слуху 
08.35 Кориснi поради 
09.15 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Алжир - Росiя 
11.20 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. США- Нiмеччина 
13.40 Вiра. Надiя. Любов 
14.55 Дiловий свiт 
15.20 Час-Ч 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Португалiя - Гана 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Корея - Бельгiя 
21.00 Пiдсумки дня 
00.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 
10.00, 10.35 М/ф “Алладiн” (1) 
10.55 “Шiсть кадрiв” 
11.25 “Ілюзiя безпеки. 
Скидка як наживка” 
12.30, 13.30, 03.25 “Сiмейнi 
мелодрами - 3” 
14.30, 04.10 Т/с “Величне 
столiття. Роксолана - 2” (1) 
16.45 “ТСН. Особливе” 
17.10 Т/с “Фатмагюль” (1) 
20.30 “Сказочная Русь” 
21.15 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
23.15 “Свiтське життя” 

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

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Гра 
в кохання” 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 01.00 Знати бiльше 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Невiдома 
Україна 

11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
12.10 Музична програма 
“Гал-клiп” 
12.40 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Джованнi 
Фальконе” 
17.30 Програма “Bon 
appetit” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп 
подiй 
20.10 Програма “Сiльський 
календар” 
20.40 Лiкарська справа в 
Українi 
21.30 Програма “Духовнi 
роздуми” 
22.35 Х/ф “Неминучiсть” 

ICTV
06.45 Т/с “Леся+Рома” 
07.30, 08.05 Т/с “Самотнiй 
вовк” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
08.00, 09.15 Спорт 
09.20, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.40 Т/с “Убивча 
сила” 
11.55, 22.10 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Дiстало! 
14.20, 16.15 Т/с “Платина” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
23.15 Х/ф “Сталь” (2) 

СТБ
09.30, 18.55 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
10.30 Х/ф “Тiльки ти” (1) 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.10, 22.35 Х/ф “Кров не 
вода” (1) 
00.20 Х/ф “31 червня” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.30, 08.40, 11.00, 19.00 
Т/с “Воронiни” 
06.55 Файна Юкрайна 
07.30 Пiдйом 
09.00, 16.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00, 02.35 Репортер 
18.20, 05.00 Абзац! 
22.55 Х/ф “Особливостi 
нацiонального полювання” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 
Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20 Т/с 
“Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Лист очiкування” (1) 
18.00 Т/с “Врятувати боса” (1) 
19.45 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
20.25 Т/с “Країна 03” (1) 
23.35 Х/ф “Припустимi 
жертви” (1) 

2+2
08.35 “ДжеДАI. Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 Новини “СПЕЦКОР” 
09.30 Х/ф “Зворотнього 
шляху немає”. Третя серiя (1) 
11.00 Х/ф “Гонки по 
вертикалi”. Третя серiя (1) 
12.30 “Нове Шалене вiдео 
по-українськи” 
14.25 “Облом UA. Новий 
сезон” 
16.30 Т/с “ Ментiвськi вiйни-5” (1) 
19.00 Т/с “Слiдчий Протасов” (1) 
23.10 Х/ф “Патрiот” (2) 
01.00 Х/ф “Книга 
Джунглiв” (1) 
02.45 Х/ф “Вишневi 
ночi” (1) 

УТ-1
07.05, 23.00 Вiд першої 
особи 
07.35 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 
11.20 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. Алжир - Росiя 
13.20 Музична академiя. 
Євробачення 
14.30 В гостях у Д.Гордона 
15.20 Прем’єра. До Дня 
Конституцiї України. Д/ф 
“Конституцiя. Право на волю” 
16.00 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. США - Нiмеччина 
18.00 Футбольна самба 
18.55 Футбол. Чемпiонат 
свiту-2014. 1/8 фiналу 
21.00 Пiдсумки дня 
21.40 Концертна програма 
М.Бурмаки 
23.35 Концерт “Я - 
українець!” 

1+1
08.05, 08.25 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
08.50 “Свiтське життя” 
09.50 Х/ф “Самозванка” 
13.45 “Сказочная Русь” 
14.15 “Вечiрнiй Київ - 2014” 
16.25, 20.15 “Вечiрнiй 
квартал у Туреччинi” 
18.30 “Розсмiши комiка - 5” 
19.30 ТСН
22.30 Х/ф “Куди подiлися 
Моргани?” (2) 

ІНТЕР
08.00 “Школа доктора 
Комаровського” 
08.25 Д/ф “Володимир 
Iвасюк. Iдеальне вбивство” 
09.30 “Новини” 
10.00 Х/ф “Наречений за 
оголошенням” 
12.10 Т/с “Право на кохання” 
16.05 Мiжнародний 
фестиваль гумору 
“Юрмала 2013” 
18.00, 20.35 Т/с “Щасливий 
шанс” 
20.00 “Подробицi” 
22.35 Х/ф “Зворотний 
шлях” 
00.40 Х/ф “Артистка” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Новини України” 
14.15 “Актуально” 
14.30, 16.45 “Пiснi нашого 
краю” 
14.45 “Пiсля школи” 
15.00 “На часi” 
15.45 “Думки вголос” 
16.15 “Чудесний канал” 
16.40 “Василь 
Сухомлинський - дiтям” 
17.00, 19.00 “Панорама 
подiй” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Назбиране” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
18.55 Соцiальна 
реклама 
19.30 “Смак життя” 
20.00 “Крiзь призму часу” 
20.30 “Щляхами 
Тараса” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Поклик 
таланту” 
22.30 “Абетка здоров’я” 

TV-4
07.00 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Х/ф “Провулок д’ю 
Кашало” 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Знати бiльше 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Новини Європи 
12.30 Х/ф “Така пiзня, така 
тепла осiнь” 

14.00 Програма “Цивiльний 
захист” 
14.30 Мультфiльми 
14.50 Х/ф Дитяче кiно. 
“Пригоди маленького 
Мука” 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Програма “Сад, 
город, квiтник” 
19.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
20.10 Назар Савко i 
Rockoko 
22.10 Х/ф “Улюбленець 
жiнок” (2) 

ICTV
07.15 Зiрка YouTube 
08.25 Дача 
08.55 М/ф “Веселi нiжки” 
10.55 М/ф “Веселi 
нiжки-2” 
12.45 Факти. День 
13.00 Спорт 
13.05 Х/ф “Громобiй” 
15.10 Х/ф “Медальйон” 
17.00 Х/ф “Шпигун по 
сусiдству” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф “Ворошиловський 
стрiлець” 
22.20 “На передовiй”. 
Спецiальний проект 
23.05 Х/ф “Володар 
бурi” (2) 

СТБ
06.00 Х/ф “Сватання 
гусара” (1) 
07.05 Х/ф “Весна на 
Зарiчнiй вулицi” (1) 
09.00 “Все буде 
смачно!” 
10.45 “Хата на тата” 
12.40 “Кохана, ми 
вбиваємо дiтей” 
14.35 Х/ф “Кров 
не вода” (1) 
18.00 Х/ф “Тещинi 
млинцi” (1) 
21.40 “Вагiтна у 16” 
22.40 “Доньки-матерi” 
23.35 “Давай поговоримо 
про секс” 

НОВИЙ КАНАЛ
07.30, 10.00 Ревiзор 
12.50 Ревiзор постшоу 
14.15 Хто зверху-2 
18.05 Т/с “Воронiни” 
18.40 Феномен 
23.30 Люди Хе 
01.10 Х/ф “Особливостi 
нацiонального 
полювання” (2) 
 

ТРК “УКРАїНА”
07.00, 19.00, 02.05 Подiї 
07.10, 09.00 Т/с “Iнтерни” (1) 
09.50 Один за сто годин 
10.50 Т/с “Анютине щастя” (1) 
14.50, 19.40 Т/с “Моя 
велика родина” (1) 
22.55 Футбол. ЧС-2014. 1/8 
фiналу 
01.00 Великий футбол 

2+2
06.00 Мультфiльми (1) 
06.15 “Обережно, модерн!” 
07.15 “Нове Шалене вiдео 
по- українськи “ 
09.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
11.00 Т/с “Втiкати!” (1) 
19.00 Х/ф “За межами 
закону” (2) 
21.00 Х/ф “На глибинi” (2) 
23.00 Х/ф “Максимальний 
термiн” (2) 
01.00 Х/ф “Нацисти у 
центрi Землi” Квадр 
02.25 Х/ф “Лiсова 
пiсня” (1) 

УТ-1
06.05 Свiт православ’я 
06.50 Панянка та кулiнар 
07.20, 08.40 Спорт 
07.30 Ток-шоу “Дружина” 
09.10 Музична академiя. 
Євробачення 
10.10 Хто в домi хазяїн? 
10.35 Як це? 
11.20, 16.00, 18.55 Футбол. 
Чемпiонат свiту-2014. 1/8 
фiналу 
13.25 Д/ф “Двi столицi” 
14.15 В гостях у Д.Гордона 
15.10 Дiловий свiт. Тиждень 
18.00 Футбольна самба 
21.00 Пiдсумки дня 
21.40 Д/ф “20. Двадцять 
свiдчень про переламний день 
протистоянь на Майданi” 
23.00 Ера бiзнесу. 
Пiдсумки 
23.35 Гумористичний клуб 
“Золотий гусак” 

1+1
08.10, 08.35 М/с “Гуфi та 
його команда” (1) 
09.00 Лотерея “Лото-
забава” 
10.10 ТСН 
11.00 “Свiт навиворiт - 5: 
Iндонезiя” 
12.05 М/ф “Машинi казки. 
Маша i ведмiдь” (1) 
12.40 Х/ф “Елвiн i 
бурундуки” (1) 
14.35, 21.00 “Мiй малюк 
зможе” 
15.50 “Мiняю жiнку - 9” 
17.25 “Розсмiши комiка - 5” 
18.25 “Українськi сенсацiї” 
19.30 “ТСН-Тиждень” 
22.15 Х/ф “Солт” (2) 

ІНТЕР
08.00 “уДачний проект” 
09.00 “Школа доктора 
Комаровського. 
Невiдкладна допомога” 
09.30 Недiльнi новини 
10.00 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
11.00 “Сусiд на обiд” 
12.00 Х/ф “Ваша зупинка, 
мадам” 
13.55 Т/с “Щасливий шанс” 
17.55 Х/ф 
“Випробувальний термiн” 
20.00 “Подробицi тижня” 
21.55 Т/с “Я поряд” 
03.05 Д/ф “Володимир 
Iвасюк. Iдеальне вбивство” 

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ” 
14.00 “Фiльм-дiтям” 
15.30 “Шляхами Тараса” 
15.45 “Крiзь призму часу” 
16.15 “Чудесний канал” 
17.00 “Пiснi нашого краю” 
17.30 “У країнi Мультляндiї” 
18.30 “Студмiстечко” 
18.45 “Пiсня в дарунок” 
19.00 “Наш свiт” 
19.30 “Мамина школа” 
20.00 “Музичний 
калейдоскоп” 
20.30 “Загубленi у часi” 
20.45 “Вечiрня казка” 
21.00 “Вiдвертi дiалоги” 
22.00 “Смак життя” 
22.30 “Повiр у себе” 

TV-4
07.30, 15.30, 20.45 
Програма “Про нас” 
08.00 Новини Європи 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 
09.30 Програма “Справжня 
цiна” 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної 
Святої Лiтургiї з 
Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Програма “Духовнi 
роздуми” 
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
“Пригоди маленького Мука” 
13.30 Дитяча програма 
“Чарiвний ключик” 
14.00 Програма “Погляд 
зблизька” 
14.30 Програма 
“Екологiчно чисте життя” 
15.00 Програма “Життя з 
майбутнiм” 
16.00 Програма “Формула 
здоров’я” 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Програма “Цивiльний 
захист” 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
“Гал-клiп” 
21.30 Програма “Про кiно” 
22.00 Х/ф “Зламати ногу” (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.10 Анекдоти по-українськи 
09.00 Зiрка YouTube 
10.10 “На передовiй”. 
Спецiальний проект 
11.05, 13.05 Т/с “Платина” 
12.45 Факти. День 
13.00 Спорт 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф “Троя” 
23.20 Х/ф “Легiон” (2) 

СТБ
09.00 “Все буде смачно!” 
09.55 “Караоке на Майданi” 
10.55 Т/с “Метод Фрейда” (1) 
15.10 Х/ф “Тещинi млинцi” (1) 
19.00 “Битва екстрасенсiв” 
20.30 Х/ф “Нерозумна 
зiрка” (1) 
22.15 Х/ф “Три полуграцiї” (1) 
00.50 Х/ф “За сiмейними 
обставинами” (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.30 М/ф “Шкiльнi 
канiкули” 
10.05 М/ф “Том i Джеррi: 
фiльм” 
11.50 Файна Украйна 
13.55 Хто зверху-2 
15.55 Т/с “Воронiни” 
18.40 Шоумастгоуон 
00.35 Х/ф “Особливостi 
нацiональної риболовлi” (2) 

ТРК “УКРАїНА”
07.00 Таємницi зiрок 
07.55 Т/с “Країна 03” (1) 
15.15 Т/с “Моя велика 
родина” (1) 
19.00, 02.05 Подiї тижня 
20.45, 21.50 Т/с “Iнтерни” (1) 
22.55 Футбол. ЧС-2014. 1/8 
фiналу 

2+2
07.00 “Маски-шоу” 
10.00 “Нове Шалене вiдео 
по- українськи “ 
11.00 “Облом UA. Новий 
сезон” 
12.00 “Бушидо” 
14.00 Жiночий 
американський 
футбол 
15.00 Д/п “Погляд зсередини: 
суперавiаносець” 
16.00 Д/п “Погляд 
зсередини: вiйськовий 
корабель 21 столiття” 
17.00 Х/ф “Мужнiсть пiд 
вогнем” (1) 
19.10 Х/ф “Таємниця 
ордену” (2) 
21.00 Х/ф “Патрiот” (2) 
22.50 Х/ф “Чужий-3” (2) 
01.00 Х/ф “Максимальний 
термiн” (2) 
02.40 Х/ф “Хiппiнiада або 
острiв кохання” (1) 

ОВЕН (21.03-20.04)
На вас чекає вдалий пері-

од, події будуть розвиватися  
сприятливим для вас чином. 
Намагайтеся правильно роз-
поділяти сили: турбот буде 
достатньо і на роботі, і вдома. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам властива завищена 

самооцінка, що може стати 
причиною серйозних проблем 
у роботі й ділових відносинах. 

Якщо ви не виявите поступли-
вість, то ризикуєте залишити-
ся без підтримки в найважли-
віший і складний момент. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Варто бути обережніши-
ми в спілкуванні. Уникайте 
сварок з людьми, від яких 
багато чого залежить. 

РАК (22.06-23.07)
Неприємних несподіва-

нок можна не побоюватися, 

ви легко зможете домогтися 
успіхів. Труднощі можуть 
бути пов’язані з фінансами. 

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Труднощі в роботі не виклю-

чені, але всі вони носять тим-
часовий характер. Гармонічні 
відносини в родині, а от у від-
носинах зі старшими родичами 
можливі серйозні проблеми.

ДІВА (24.08-23.09)
Знадобиться рішучість. 

Особливо серйозні труднощі 
можуть виникнути під час об-
говорення фінансових питань.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви будете перебувати 

в центрі уваги й відчувати 
себе відповідальними за 
навколишніх. Не завжди по-
трібно братися за вирішен-
ня чужих проблем. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)

Має надійти велика та 

цікава робота. Можливі не-
порозуміння, дрібні, але по-
требуючі уваги проблеми. 
Гостро постануть фінансові 
питання, імовірні значні ви-
трати. Поступово ситуація 
ввійде в нормальне русло, 
але зусиль для цього при-
йдеться докласти чимало. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Небажано приймати рішен-

ня поспішно. Можуть виникну-

ти проблеми з керівництвом. 
Імовірні нові знайомства й 
романтичні зустрічі. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Прийдеться приймати 

важливі рішення й брати на 
себе серйозні зобов’язання. 
Намагайтеся доводити до 
кінця початі справи.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Можливі проблеми на ро-

боті, професійний безлад, 

викликані вашим прагненням 
перекласти на інших відпові-
дальність за свої помилки. 

РИБИ (20.02-20.03)
Будьте уважні, обгово-

рюючи з колегами спільні 
проекти: хтось із недавніх 
союзників спробує завдати 
шкоди вашій справі. Важливо 
проявляти терпіння, вислу-
ховувати різні точки зору на 
важливі для вас питання.

12.25 Лiкарська справа в 
Українi 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф “Джованнi Фальконе” 
17.30 Програма “Музичнi 
делiкатеси” 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Знати бiльше 
21.30 Програма “Bon 
appetit” 
22.35 Х/ф “Дiвчата. Кращi 
друзi дiляться всiм” (2) 

ICTV
06.10 Т/с “Таксi” 
06.40 Т/с “Леся+Рома” 
07.30, 08.05, 13.20 Т/с 
“Самотнiй вовк” 
07.45, 08.45 Факти. Ранок 
08.00, 09.15 Спорт 
09.20, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 16.45 Т/с “Убивча сила” 
11.50, 22.10 Т/с 
“Прокурорська перевiрка” 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.15 Т/с “Платина” 
18.45 Факти. Вечiр 
20.15 Т/с “Дiзнавач-2” 
23.15 Х/ф “Робокоп-3” (2) 

СТБ
06.40, 16.00 “Все буде 
добре!” 
08.35, 18.55 “Неймовiрна 
правда про зiрок” 
09.55 “Зiркове життя. 
Вбити зiрку” 
10.50, 19.55 “Слiдство 
ведуть екстрасенси” 
11.50, 00.05 “Зваженi та 
щасливi - 2” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини” 
20.50 Т/с “Метод Фрейда” (1) 
22.35 “Давай поговоримо 
про секс” 

НОВИЙ КАНАЛ
08.40, 19.00 Т/с “Воронiни” 
09.00, 16.05 Т/с “Не родись 
вродлива” 
11.00 Т/с “Щасливi разом” 
15.00, 22.00 Т/с 
“Молодiжка” 
18.00, 02.30 Репортер 
18.20, 23.00 Абзац! 
23.55 Т/с “Короткий курс 
щасливого життя” (3) 

ТРК “УКРАїНА”
06.15, 13.05 Т/с “ОСА” (1) 
07.00, 09.00, 15.00, 21.00, 
02.05 Подiї 
07.15 Ранок з Україною 
09.15, 14.00, 15.20, 17.00 
Т/с “Слiд” (1) 
10.00 Т/с “Лист очiкування” (1) 
12.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
17.50 Т/с “Врятувати боса” (1) 
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
США - Нiмеччина 
21.40 Т/с “Країна 03” (1) 
22.55 Футбол. ЧС-2014. 
Алжир - Росiя 
 

2+2
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
Воїни дорiг” 
09.00, 18.30 Новини 
“СПЕЦКОР” 
09.30 Х/ф “Зворотнього 
шляху немає”. Друга серiя (1) 
11.00 Х/ф “Гонки по 
вертикалi”. Друга серiя (1) 
12.30 Д/п “Коли земля скрикне” 
13.30 Д/п “Важкий танк КВ-1” 
13.40 Д/п “Тактика” 
14.05 Д/п “ВМФ СССР. 
Хронiка перемоги” 
14.40 Д/п “Таємницi розвiдки” 
15.30 “Українськi сенсацiї” 
16.30, 19.00 Т/с “ Ментiвськi 
вiйни-5” (1) 
21.25 Т/с “Секретнi 
матерiали” (2) 
00.25 Х/ф “Поїзд далi не 
йде” Квадр 
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Проблема

Держкомзем інформує

Щодо виконання судових 
рішень із соціальних виплат

соціальний захист громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, є невід’ємною 

частиною роботи управління соціального захисту 
населення районної державної адміністрації.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про статус та со-
ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи» зазначається, що громадянам, 
які працюють на територіях посиленого радіоактивного 
контролю, передбачено доплату, розмір якої залежить від 
встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

Відповідно до ст. 62 Закону роз’яснення порядку його за-
стосування проводиться у порядку, визначеному кабі-
нетом Міністрів україни, рішення якого є обов’язковим 
для виконання міністерствами та іншими центральними 
органами державної виконавчої влади України, місцевими 
органами державної виконавчої влади, всіма суб’єктами гос-
подарювання незалежно від їх відомчої підпорядкованості та 
форм власності.

У п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 
1996 р. за № 836 «Про компенсаційні виплати особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» зазна-
чається: «Громадянам, які працюють на територіях радіоак-
тивного забруднення, установити доплату в таких розмірах: 
у зоні посиленого радіоекологічного контролю – 520 тис. кар-
бованців», що в перерахунку на гривні становить 5 (п’ять) грн. 
20 коп.

У п. 5 Постанови КМУ від 20 вересня 2005 р. за № 936 «Про 
затвердження Порядку використання коштів державного 
бюджету для виконання програм, пов`язаних із соціальним 
захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» визначено, що виплата додаткової до-
плати за роботу на території посиленого радіоекологічного 
контролю проводиться за місцем основної роботи громадян 
підприємствами, установами, організаціями.

У 2011 році працюючі громадяни звернулися до управління 
щодо питань реалізації даного права в суді. Пізніше з район-
ного суду, що є судом першої інстанції, до управління почали 
надходити судові рішення про задоволення позовних вимог 
громадян.

Управління відповідно до вимог Цивільно-процесуального 
Кодексу України та листа Міністерства фінансів України від 
2 березня 2010 р. за № 31-19010-17-21/4635 вимушене було 
оскаржувати прийняті рішення судом першої інстанції до 
Львівського апеляційного суду. У червні минулого року із апе-
ляційних судів стали надходити рішення, в яких зобов’язано 
управління соціального захисту населення Чортківської рай-
держадміністрації перевірити, провести реєстрацію розра-
хунків організацій та подати до органу Державного казначей-
ства платіжні документи для здійснення відповідних видатків 
для виплати.

Після винесених рішень судами підприємства та організації 
надають розрахунки щодо виплати доплати згідно зі ст. 39 За-
кону України «Про статус та соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в розмірі 
однієї мінімальної заробітної плати, які управлінням перевіря-
ються, реєструються та направляються в казначейську службу.

Таким чином рішення судів управління виконує в повному об-
сязі.

Крім того, Законом України «Про гарантії держави щодо ви-
конання судових рішень», який набрав чинності 1 січня 2013 
р., встановлюються гарантії держави щодо виконання судових 
рішень та виконавчих документів, визначених Законом України 
«Про виконання провадження» та особливості їх виконання. 
Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного 
та місцевих бюджетів або боржників затверджено Постановою 
КМУ від 30 січня 2013 р. за № 45 «Про внесення змін до постано-
ви КМУ від 3 серпня 2011 року № 845».

З метою удосконалення механізму виконання рішень судів 15 
квітня минулого року КМУ прийнято Постанову за № 267 «Про 
внесення змін до Порядку виконання рішень про стягнення ко-
штів державного та місцевих бюджетів або боржників», якою ор-
ганами казначейства призупинено списання коштів на виконан-
ня судових рішень, прийнятих на користь громадян, з рахунків 
органів соціального захисту населення, передбачених на поточ-
ні соціальні виплати.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 
рік» та «Про Державний бюджет України на 2014 рік» видатки 
на виконання судових рішень з соціальних виплат відповідно 
до закону Міністерству соціальної політики не передбачені.

Зокрема Державним бюджетом на 2013 рік передбачено ви-
датки в обсязі 153,9 млн. грн., на 2014 рік в обсязі 76 961,8 млн. 
грн. за бюджетною програмою КПКВК 3504040 «Забезпечення 
виконання рішень суду, що гарантовані державою» для вико-
нання судових рішень з питань соціальних виплат, головним 
розпорядником якої є Міністерство фінансів України, а роз-
порядником бюджетних коштів нижчого рівня – Державна 
казначейська служба України.

Остання відповідно до ч. 1 та 2 ст. 23 Бюджетного кодексу 
України бюджетні зобов`язання та платежі з бюджету здійснює 
лише за наявністю відповідного бюджетного призначення, вста-
новленого законом про Державний бюджет України та порядку, 
визначеному цим Кодексом, а також реєстрація зобов’язань ке-
рується Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань 
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних 
коштів в органах державної казначейської служби України», за-
твердженим наказом Міністерства фінансів України від 2 берез-
ня 2012 р. за № 309.

Крім того, виконання рішень суду, що містять ознаки 
зобов`язального характеру, здійснюється у порядку, визна-
ченому Законом України «Про виконавче провадження».

володимир цвЄткОв, 
начальник управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації

З метою забезпечення реалізації конституційного права 
громадян на звернення, підвищення ефективності роботи 
Державного агентства земельних ресурсів України, його 
територіальних органів та державних підприємств, а також 
для об’єктивного та вчасного розгляду звернень громадян 
з 29 травня ц. р. у Держземагентстві України запроваджено 
роботу «гарячої лінії» його керівника Сергія Рудика. Номер 
телефону «гарячої лінії» – 0-800-30-10-71

На запрошення пана Лесюка журналісти районки приїхали 
у с. Малі Чорнокінці. Дмитро Васильович місяць тому похо-
вав дружину, з якою прожили разом шістдесят чотири роки й 
виховали трьох синів. Доля закинула дітей далеко від дому, 
тому старенький залишився на схилі віку сам. Важко йому 
змиритися зі втратою рідної людини. Та й самого от біда спіт-
кала: тільки-но переніс операцію із видалення катаракти. А 
тут ще й отой злощасний пирій на городі! Всі свої сили вкла-
дає чоловік у тих двадцять сотиків, що їх обробляє біля хати. 
Рівненькими рядочками цвіте підгорнута картопелька, тяг-
нуться врізнобіч пагони з кущиків кабачків, закучерявилася 
попри межу квасоля. Шкода, коли все це заполонять бур`яни, 
які постійно норовлять з сусідньої ділянки перебратися і 
сюди, на вільну від них зону.

«Я нічого від них (сусідів по городу тобто – Авт.) не хочу, 
лиш би ту ділянку від пирію обробили, бо тягати його дво-
метрові корені я вже не годен, – зітхає Дмитро Васильович. 
І додає скрушно: – То гріх великий так земельку запускати. 
Коло поля треба потіти, аби щось виросло».

Як розповідає наш співрозмовник, газета – то для нього 
вже остання надія. Бо совістив сусідів у багатьох розмовах, 
після їх бездіяльності просив допомоги – вплинути на влас-
ників городу – у місцевої влади, сільського голови. Тричі пи-
сав заяву на виконком, але на його прохання і там не реа-
гують. «Може, хоча б через публікацію в газеті прокинеться 
любов до земельки у моїх сусідів?» – сподівається.

Малочорнокінецький сільський голова Ольга Яніцька каже, 
що таких залишених городів у селі чимало, бо кого здоров`я 
підводить, а кому й економічно не вигідно, адже щоб оброби-
ти земельну ділянку як «книжка пише», треба затратити не-
мало коштів, тепер багатьом вигідніше купити городину на 
базарі. Як реагувати в конкретно цьому випадку – не знає, бо 
ж законами такої ситуації не прописано.

Про те, що у Земельному кодексі України не передбачено 

методів впливу на осіб, котрі не обробляють свої земельні ді-
лянки, говорить і начальник відділу Держземагентства у Чорт-
ківському районі Любомир Хом`як. Хоча зауважує, що у ст. 105 
глави 17 ЗКУ із гарною назвою «Добросусідство» сказано: «У 
випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ді-
лянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок 
мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із су-
сідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у 
використанні земельної ділянки за цільовим призначенням». Це 
щодо дерев і кущів, а от про бур`яни у законі – ні слова.

Переказавши біди діда Лесюка, хочеться підвести підсум-
ки. А мораль цієї історії така: чи ще жива в серцях у нас лю-
бов правічна до землі, чи ні? 

Оксана свИстуН
Фото Ореста ЛИЖЕЧкИ

Цим Законом, зокрема, Кримінальний кодекс України до-
повнено новими статтями 2051 «Підроблення документів, які 
подаються для проведення державної реєстрації юридичної 
особи та фізичних осіб-підприємців» та 2062 «Протиправне 
заволодіння майном підприємства, установи, організації».

Стаття 2051 визначає, що за внесення в документи, які по-
даються для проведення державної реєстрації юридичної 
особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправди-
вих відомостей, а також умисне подання документів, які міс-
тять завідомо неправдиві відомості, державному реєстра-
тору, правопорушники караються штрафом від 500 до 1000 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  (тобто від 
8500 грн. до 17000 грн.), або арештом на строк від 3 до 6 мі-
сяців, або обмеженням волі на строк до 2 років. Ці ж самі дії, 
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, 
або службовою особою з використанням свого службового 
становища, караються штрафом  від 1000 до 2000  неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі 
на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років або без такого.

Згідно зі ст. 2062 протиправне заволодіння майном підпри-
ємства, установи, організації, у тому числі частками, акціями, 
паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом 

вчинення правочинів з використанням підроблених або ви-
крадених документів, печаток, штампів підприємств, уста-
нов, організації тягне за собою відповідальність у вигляді 
виправних робіт на строк до 2-х років або обмеження волі на 
строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк, 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 2 років. Ті самі дії, вчинені по-
вторно або за попередньою змовою групою осіб, або з погро-
зою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або 
у поєднанні з насильством, що не є небезпечним для життя і 
здоров’я, або з пошкодженням чи знищенням майна карають-
ся позбавленням волі від 3 до 5 років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до 2 років, а ті самі дії, вчинені службовою особою з 
використанням службового становища, або якщо вони запо-
діяли велику шкоду чи спричинили інші тяжкі наслідки, кара-
ються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

При цьому слід зазначити, що матеріальна шкода вважа-
ється великою, якщо вона у 500 разів перевищує неоподат-
ковуваний мінімум доходів громадян.

Ірина ЖИГуНОва, 
начальник районного управління юстиції                                                         

Чи ще жива в серцях любов правічна до землі?

Юстиція інформує

Встановлено кримінальну відповідальність
у квітні ц. р. набув чинності Закон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо 

вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 
від 10 жовтня 2013 року за № 642-VI (далі – Закон).

Пора сінокосу

Фото Ореста ЛИЖЕЧкИ

Червень. Пахощі свіжоскошеного сіна, радісне гудіння 
бджілок над оболонею, що так гармонізує із симфонією на-
трудженого дня. А відтак – духмяні вечори, найкоротші в 
році ночі... Кажуть, перший укіс зазвичай небувало багатий. 
Тож чи й не кожен господар поспішає скористатися сприят-
ливою погодою і закласти на зиму якомога більше духмяно-
го корму для худоби – аякже, з часом ті труди віддячаться 
сторицею. Пора сінокосу зазвичай настає одразу по Трійці, 
тож наразі в самісінькому розпалі. Ще трохи – й зелені мо-
ріжки вкриються копицями, де сіно досушуватиметься, а 
відтак звозитиметься до селянських обійсть. «Дзінь-дзінь!» 
– лунко виспівує коса в руках косаря у с. Малі Чорнокінці.

Коси, коса, доки роса!
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Оголошення, повідомлення 11
Служба зайнятості інформує

земельні ділянки

квартири

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

тел.: 2-45-93, 096-443-30-66. 

будинки

Вважати недійсними:

ПРОДАЮТЬСЯ

будинок у с. Нагірянка. Зручне транспортне 
сполучення. Телефон, газ, город.

тел. 097-841-58-04. 

житловий будинок загальною площею 115 
кв. м по вул. Граничній. Гараж, підсобні примі-
щення, земельна ділянка 7 сотих. Усе привати-
зоване. У будинку 4 великі кімнати, кухня і сан-
вузол. Ціна договірна. стіл до кімнати 120/80 
і алюмінієві бідони 40 л. тел. 095-931-44-39.

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

тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.

2-поверховий будинок по вул. Лісовій (Бер-
до). Є сад, криниця, город 20 сотих. Недорого.

тел.: 2-18-04, 050-437-50-25.

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

тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86. 

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

тел.: 050-706-97-84, 098-541-53-04. 

незавершене будівництво – котеджі в ра-
йоні Синякового. Земля приватизована.

тел.: 067-354-58-90, 067-424-52-50.

будинок в м. Чортків по вул. Лісовій, пло-
щею – 102 кв. м, є 5 кімнат, криниця і город.

тел. 2-17-39, 098-920-67-19

2-кімнатна квартира по вул. Незалежнос-
ті, 86, на 7-му поверсі 9-поверхівки площею 
49,5 кв.м. Є лічильники на воду, газ, індивіду-
альне опалення, телефон, ліфт працює, бал-
кон закритий, поміняні вхідні двері. Квартира в 
житловому стані. Ціна 22 500 у. о. (можливий 
торг). тел. 097-157-91-41.

4-кімнатна квартира у смт Заводське по 
вул. Галицькій, 4, кв. 21, на 3-му поверсі, за-
гальною площею 77,1 кв. м, житловою –  49 кв. 
м. Ціна договірна. 

тел. 096-491-79-70.

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

Пам`ятаймо
Минає рік, як відійшов у засвіти 

мій чоловік 
ЯРЕМЧУК Федір Михайлович, 

чортківський лікар-окуліст.
Ще не раз телефонували його пацієнти: 

“Покличте, будь ласка, 
Федора Михайловича 
до телефону”, а почув-
ши мою відповідь, реа-
гували по-різному: – не 
вірили, вражено замов-
кали або казали: “Не 
може бути такого, адже 
він мені на завтра назна-
чив зустріч...”, плакали і 
запевняли, що будуть 

молитися за його душу.
Вірю і знаю, що про нього живе світла 

пам`ять серед людей. Неправда, що час 
стирає біль втрати, – він тільки загартовує. 

Ніколи не повірю, що його більше немає. 
Він є. На небесах. Але ми сумуємо.

Христина Яремчук, діти, родина.

Хто забув – згадайте,
Хто пам`ятає – щиро помоліться.

17 червня минув один рік 
світлої пам`яті

ФЕДОРКІВА Зіновія Ярославовича
(5.05.1949 – 17.06.2013 рр.).

Ми досі не позбулися 
смутку і болю 
                від втрати,
Навіть неможливо 
повірити в те, 
що ти зараз не з нами. 
Нехай наша туга не 
тривожить твого 
          вічного сну,
Не заросте ніколи 

                                              та стежина,
Що провела  тебе в останню путь.
Немає слів, щоб горе передати,
Немає сліз, щоб виплакати все,
Але ми завжди будем пам`ятати,
Молитись будем і згадувать тебе.
Мир, спокій, Царство Боже
                           твоїй добрій душі.

З глибоким сумом – рідні 
і вся родина.

свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно серії ЯЯЯ за № 051103, видане Чортків-
ською районною державною адміністрацією 
28 грудня 2004 р. за № 595 на ім`я: МОсАНЮК 
Ігор Богданович.

учнівський квиток серії ТЕ за № 08730396, 
виданий ТВПУ – № 4 ім. М.Паращука 1 вересня 
2011 р. на ім`я: НеРБишев Іван сергійович.

тимчасове посвідчення в замін військового 
квитка на ім`я: КиРилІв Петро Богданович.

РЕСТАВРАЦІЯ 
СТАРИХ ВАНН 

Без запаху та демонтажу
Гарантія 5 років

Тел. 096-104-86-05

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.

будівельний вагончик розміром 2 х 3 м 
та нові дерев̀ яні вікна (висота – 1,5 м, ши-
рина – 2 м).

тел. 050-730-51-20.

Основними законодавчими актами, що ре-
гламентують працевлаштування та умови праці 
неповнолітніх, є Кодекс законів про працю Укра-
їни (далі – КЗпПУ),  Закон України «Про охорону 
дитинства» та закон про зайнятість населення, в 
яких міститься комплекс норм про працю молоді, 
спрямованих на забезпечення особливої охо-
рони праці неповнолітніх. Стаття 52 Конституції 
України передбачає утримання та виховання 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, що покладається на державу.

Так, відповідно до ст. 187 КЗпПУ неповнолітні, 
тобто особи, які не досягли 18-ти років, у трудо-
вих правовідносинах прирівнюються в правах до 
повнолітніх, а в частині охорони праці, робочого 
часу, відпусток та деяких інших умов праці корис-
туються законодавчо встановленими пільгами. 
За законом не допускається прийняття на роботу 
осіб молодше 16-ти років (ст. 188 КЗпПУ), як ви-
няток, за згодою одного із батьків або особи, що 
її замінює, можуть прийматися на роботу особи, 
які досягли 15-ти років. Роботи повинні виконува-
тись тільки у вільний від навчання час. 

Сьогодні досить багато дітей бажає працю-
вати влітку або під час шкільних канікул. Тому у 
Кодексі законів про працю України є уточнення, 
що для підготовки молоді до продуктивної праці 
допускається прийняття на роботу учнів загаль-
ноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх 
спеціальних навчальних закладів для виконання 
легкої роботи, що не завдає шкоди здоров`ю і не 
порушує процесу навчання у вільний від навчання 
час до досягнення ними 14-річного віку за згодою 
одного з батьків або особи, що його замінює.

Згідно зі ст. 190 КЗпПУ забороняється застосу-
вання праці осіб молодше 18-ти років на важких 
роботах і роботах зі шкідливими або небезпеч-
ними умовами праці, а також під землею. Також 
заборонено залучати осіб, молодших 18-ти років, 
до підіймання та переміщення вантажів, маса 
яких перевищує встановлені для цієї категорії 
громадян граничні норми. Перелік важких робіт і 
робіт із шкідливими і небезпечними умовами пра-
ці, а також граничні норми підіймання вантажів 
молодшими 18-ти років особами затверджуються 
Міністерством охорони здоров’я за погодженням 
із Державним комітетом з нагляду за охороною 
праці. Усі особи, молодші 18-ти років, прийма-
ються на роботу лише після попереднього ме-
дичного огляду і в подальшому, до досягнення 
21-го року, щороку обов’язково йому підлягають 
(ст. 191 КЗпПУ). Забороняється також залучати 
таких працівників до нічних та надурочних робіт 
у вихідні дні (ст. 192 КЗпПУ).

При укладанні трудового договору з неповно-
літнім обов`язковим є додержання письмової 
форми (ст. 24 КЗпПУ), реєстрацію якого здійснює 
державна служба зайнятості.

Згідно з чинним законодавством України про 
працю тривалість робочого часу для неповно-
літніх є скороченою. Робочий час не повинен 
перевищувати: 36 годин на тиждень – для осіб 
від 16 до 18 років;  24 години на тиждень – від 
15 до 16 років, які працюють в період канікул (ст. 
51 КЗпПУ). Якщо неповнолітня особа працює у 
вільний від навчання час, робочий день не пови-

нен перевищувати: 18 годин на тиждень – осо-
бам, яким від 16 до 18 років; 12 годин на тиждень 
– особам від 15 до 16 років. Виплата заробітної 
плати за скороченої тривалості щоденної роботи 
проводиться в такому самому розмірі, як праців-
никам відповідної категорії за повної тривалості 
щоденної роботи (с. 194 КЗпПУ). 

Діти, які працюють, мають право на щоріч-
ну відпустку тривалістю 31 календарний день у 
зручний для них час, а також на додаткові опла-
чувані відпустки, які надаються їм для складання 
іспитів. 

Згідно із Законом України «Про зайнятість на-
селення» безробітними визнаються громадяни, 
яким на момент звернення до служби зайнятості 
виповнилося 16 років. Підлітки віком 14-15 років 
також можуть звертатися за допомогою у пра-
цевлаштуванні до служби зайнятості, але статус 
безробітного до досягнення ними 16-річного віку 
вони не отримують. Виняток становлять лише 
ті, які працювали і були вивільнені у зв’язку зі 
змінами в організації виробництва і праці, ре-
організацією, перепрофілюванням і ліквідацією 
підприємства або скороченням штату. Випускни-
кам загальноосвітніх шкіл, які вперше шукають 
роботу і не мають професії, в разі їх звернення 
до державної служби зайнятості насамперед 
запропонують пройти професійну підготовку за 
спеціальностями, які користуються попитом на 
ринку праці.

Відповідно до ст. 14 Закону «Про зайнятість 
населення» питання працевлаштування дітей-
сиріт, які залишилися без піклування батьків, та 
осіб, яким виповнилося 15 років і які за згодою 
одного з батьків приймаються на роботу на спе-
ціалізовані робочі місця, вирішується шляхом 
забезпечення державою додаткових гарантій. 
Служба зайнятості на виконання ст. 26 Закону 
«Про зайнятість населення» роботодавцям, які  
працевлаштовують дану категорію громадян, 
компенсує фактичні витрати у розмірі єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування за кожного працевлаштова-
ного працівника. 

Для покращення ситуації з працевлаштування 
молодих людей, в тому числі учнівської та сту-
дентської молоді, службою зайнятості проводить-
ся спектр послуг, а саме семінари-роз’яснення 
неповнолітнім трудового законодавства, акції, 
профорієнтаційні уроки для учнівської молоді, 
профінформаційні групові заходи для молоді, у 
тому числі учнівської, для ознайомлення зі сві-
том професій, основами і правилами їх вибору, 
ринком праці.  

Молоді люди, якщо у вас виникли певні про-
блеми з вибором професії та працевлаштуван-
ням, звертайтеся до служби зайнятості, де ви від 
досвідчених спеціалістів отримаєте цінні поради 
з пошуку роботи, підвищення рівня своєї обі-
знаності щодо законодавчих аспектів, соціальні 
гарантії держави, інформацію на ринку праці, 
методи самопрезентації під час співбесіди з ро-
ботодавцями.

Ірина ГрИГОрук, 
головний спеціаліст-юрисконсульт 

районного центру зайнятості

Норми і гарантії праці неповнолітніх 
осіб, дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування
Одним із пріоритетних напрямків діяльності державної служби зайнятості 

є забезпечення гарантій зайнятості неповнолітніх осіб, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. реалізація права на працю неповнолітньої 
особи відбувається в процесі працевлаштування. але більшість неповнолітніх, 
влаштовуючись на роботу, не знає про те, що вони користуються спеціальним 

комплексом прав, і деякі роботодавці цим користуються. 

19 червня 2013 року трагічно 
обірвалася струна життя нашого 
дорогого синочка, брата, онука, 

похресника і племінника 
ФОМІНА Віталика.

Доля відміряла йому тільки 
18 з половиною років...

Вже рік пройшов... 
   Тебе нема, нема... 
Ти десь далеко, 
в Світлім Божім домі, 
Синочку рідний, 
світлий Ангел наш, 
Не усміхнешся 
більше сонячно нікому.
Чому так рано ти пі-

шов від нас? 
Чому така незрозу-

міла доля? 
Не нам судити – нам лиш нести хрест, 
На все у світі, певно, Божа Воля.
А біль ячить і стукає до скронь, 
Матусі серце без сльозинок плаче, 
Сумує тато, брат і вся рідня, 
Бо вже ніколи більше не побачать.
Мовчить гітара, струни не дзвенять, 
Застигла пісня тихою сльозою, 
Онучку рідний, любимо тебе, 
В молитві тихій завжди ми з тобою.
Промінчик світлий, ти навік погас, 
Не встиг розквітнути і мрію долюбити, 
Любив життя і посміхався всім, 
Ти був зразком, як треба в світі жити.
Ніхто ще в світі ліків не знайшов, 
Щоб серце зранене від болю захистити, 
Та Бог дає життя, і день новий дає, 
І треба гідно вік земний прожити.
Пречиста Діво, Матінко Свята, 
Не дай в зневіру страждущим попасти,
Молись за нас, дай сили нести хрест. 
До стіп Твоїх, Ісусе, дай припасти.
Дай щедрих ласк і всеблагих щедрот 
Душі невинній нашої дитини, 
Полегши біль для тих, хто ще живе, 
Будь з нами завжди у гіркі хвилини.

Хто знав, хто пам’ятає – помоліться 
за душу віталика. 

З вічною пам’яттю і вічною любов’ю 
– мама, тато, брат, бабуся і дідусь, 

сестрички, хресний тато, хресна мама 
і вся родина.

Прошу повернути за винагороду цінну 
для нас як подарунок книжечку-медальйон 
із молитвою до св. Феодота, яку загуби-
ли три тижні тому в автобусі за маршру-
том Чортків – Івано-Франківськ.

Тел. 097-004-07-96

самотня жінка приємної зовнішності 
у віці 43 роки познайомиться із чолові-
ком без шкідливих звичок для спільного 
проживання. Згідна на переїзд.

Тел. 097-004-07-96

інше

Пам`яті товариша
Він так любив життя, а життя любило 

його. Так само, як і ми всі. В нашому мо-
лодіжному гурті Віталик ФОМІН був 

душею компанії – спо-
кійний, врівноважений, 
серйозний та надійний, 
разом зі свою мрійливою 
подругою гітарою. Його 
завжди зваблювали не-
звідані далі, бо все, що 
можна було, він осягав 
легко й невимушено – 
умінням мислити, роз-
мірковувати, оцінювати. 
Як і більшість з нас, став 

студентом, крок за кроком підкоряючи щаблі 
сходження до мрії. Та все зненацька пере-
креслила смерть. Несподівана. Незбагнен-
на. Непотрібна.

Хтось з великих сказав, що тільки 
смерть засвідчує, чи варто було людині 
народитися. То – немов про нашого това-
риша. Такі, як він, – розумні, розсудливі, ті, 
що вміють випереджати час, повинні при-
ходити в цей світ, щоб робити його кра-
щим. Щоб на них рівнялося товариство.

Віримо: він дивиться на нас з небес. 
Рівняємось на його високу вимогливість 
до себе й до інших. Прагнемо дорости до 
вершин, які він хотів скоряти. Спи спокійно, 
товаришу! Мир і спокій твоїй добрій душі, 
Царство Небесне.

колишні однокласники.
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має бути почутий!

Щиросердечно вітаємо з юним 
ювілеєм дорогу донечку, сестричку

 і хресну маму 
Марію василівну ЗЛаГОДу.

Лагідна, рідненька, 
  добра і проста,
Наша дорогенька, 
  наша золота. 
Дозволь у день 
 такий святковий 
Побажати щастя, 
       здоров`я 
І радості у житті.
Щоб життя 
    було, як казка, 

Щоб була у серці ласка,
Щоб в тій казці 
                     були зорі, 
Води тихі і прозорі, 
Щоб завжди цвіли там квіти, 
Щоб завжди було там літо, 
Хай щастить Тобі в дорозі 
І на рідному порозі.
Хай сили небесні Тебе бережуть, 
Ангели щастя на крилах несуть, 
Хай Матір Божа – Цариця Свята 
Попросить у Бога щасливі літа.

З повагою і любов̀ ю – 
мама, тато, брат, братова 

і похресниця софійка.

24 червня святкуватиме 
65-річний ювілей

Григорій Михайлович кІНДЗЕрсЬкИЙ
зі с. Малі Чорнокінці.

Ваш ювілей – це мудрості пора,
Хай буде вдосталь у житті й удома
Здоров`я, щастя, злагоди й добра,
Добробуту та щирої любові.
Літа минають, наче мить,
Вони – як дощик по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни в скрипці.
Тож хай той цвіт повік не облітає,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Нехай здоров`я й сили прибувають,
Нехай до серця старість не спішить,
Щасливий Ти – бо люди поважають,
Багатий – бо добро в душі дзвенить.
Хай руки ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям.
Нехай Господь благословляє Вас 
Кожен день і щогодини,

Здоров`я, спокій посилає для 
Вас і нашої родини.

З любов̀ ю, вдячністю та 
повагою – дружина, доньки, 

зяті, онучки.

Дорогі наші читачі!
Лише тиждень залишається у вас для 

того, щоб передплатити районку на друге 
півріччя ц. р. Тож поспішайте, оскільки ри-
зикуєте залишитися без улюбленої газети 
щонайменше на наступний місяць, а разом 
із нею позбавите себе можливостей бути «в 
курсі» всіх подій в районі. 

Вартість передплати 
залишається незмінною:  

Сумкою, повною сердець, замиловано йме-
нувала колись наша журналістська братія 
сумку листоноші. І була в тім щира правда – 
адже тоді не бракувало в ній писаних вручну 
листів. Нині ж, коли все надовкіл владно за-
полонив Інтернет і листи трансформувалися 
в електронні, сумка листоноші не полегшала, 
а мабуть, поважчала, особливо на селі. Бо 
людина в тому чині-статусі зазвичай лучить у 
собі риси й позиції соціального робітника та 
добровільного помічника, сестриці милосер-
дя і просто щирої розрадниці. 

А нами, журналістами районки, працівниці 
Залісянського відділення поштового зв`язку 
передовсім сприймаються як добрі й віддані 
друзі газети. Бо це ж з їх легкої руки щотижня 
втрапляє до селянських осель свіжий номер 
«Голосу народу».

У відділенні полуденної пори гамірно. Лис-
тоноша Ольга Рудик сортує свіжу кореспон-
денцію, допомагає їй Іванна Оріх (і в доставці 
теж). Бо таки важкенько доправити кожен із 
584 примірників газет-журналів до тих, хто на 
них спрагло очікує. А то ж 16 вулиць, та й про-

тяжність села – цілих шість кілометрів. Рівень 
передплати періодики Марія Атаманчук, на-
чальник відділення із двадцятилітнім стажем 
(а значить, є з чим порівняти), визнає за непо-
ганий – адже в середньому на кожен селян-
ський двір припадає більше як по примірнико-
ві. Деталізує: охоче передплачують залісянці 
«Вільне життя», «Експрес», «Голос народу», 
«Мою сповідь». Та все більше на зиму, бо вліт-
ку не до читання, роботи через край...

Тут, у відділенні, владарює густий і багатий 
дух свіжого хліба: он, на самій стійці, зруч-
но вмостилися-розляглися житні буханці, 
зарум`янились вродою рогалики. 

– Як принесе листоноша такого додому ста-
ренькій бабці, то та лиш втішиться, – на мить 
відірвавшись від приймання від селян плате-
жів за газ-світло-телефон, пояснює нам поба-
чене Марія Петрівна. – Олія, крупи у нас трохи 
дешевші, як в магазинах, – додає. – От люди й 
купують. Буває, вторговуємо й до 600 грн. (!), 
а буває, що й 60-ти не набіжить...

На пошті й податки, які там треба, можна 
сплатити, і квитки замовити, і мобільний теле-
фон поповнити. А ще ж, звісно, товари побуто-
вої хімії, миючі засоби, скажімо, придбати. Чи 
й щось із канцтоварів. Загалом найнеобхідні-
ше, що власне такою групою й іменуються. 

– Як ішла мова, щоб наше відділення закри-
вати, то ми руками й ногами, було, відпирали-
ся, обіцяли, що будемо людей налаштову-
вати, щоби сюди йшли платити, аби виручка 
була, – то вже Залісянський сільський голова 
Ольга Копистинська. – Бо це є дуже зручно 
для людей – поштове відділення. Тим більше 
отут, на першому поверсі. Адже багато ста-
реньких не годні на другий піднятися. А тут же 
й заплатять що треба, наша Марія Петрівна 
кожному підрахує, ніколи не відмовить...

У листоноші Ольги Рудик «в підпорядку-
ванні» – надійний друг, ровер, котрого вона 
якраз ладнає в дорогу. То – «спецпризна-
чення», адже он збоку й напис «Укрпошта». 
Добра підмога, бо вже не випадає защораз 
долати довгий путь, скажімо, аж до Млинків. 
Сама сотня примірників «Вільного життя» ва-
жить немало. І булочку комусь зі стареньких 
привезе-доставить чи й ліки які із сусіднього з 
поштовим відділенням медпункту. Квапиться 
листоноша – люди чекають... 

анна БЛаЖЕНкО
Фото Любомира ГаБрусЬкОГО

Чортківське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного 

господарства повідомляє, 
що у зв’язку з миттям басейнів

з 24 по 26 червня не буде води. 
Перша подача води після миття басейнів 
використовується 

як технічна.
Просимо 

вибачити 
за незручності

22 червня святкуватимуть свій перший 
День народження дорогі донечка і синочок

анастасійка та станіславчик вОЗЬНІ
зі с. Шульганівка.

Весело смійтесь, бешкетно гуляйте,
Гарненькі, веселі скоріш підростайте.
Хай вам сонечко щиро сміється,
Тільки до щастя стежечка в`ється,
У хороводі казка кружляє
І усмішка на устах сяє.
У небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матір Господня зі Своїм Синочком
Несе вам щастя земне.

З любов̀ ю – мама, тато, 
бабусі, дідусі, хресні батьки 

та вся родина.

Квапиться листоноша, не бариться...

Минулого тижня послужний список почесних відзнак нашого колеги – 
фотокореспондента «Голосу народу», члена НсФу, заслуженого художника 

Міжнародної федерації фотомистецтва (EFIAP) Ореста Лижечки поповнився ще 
однією. це Подяка виконавчого комітету Хмельницької міської ради за вагомий 

особистий внесок у розвиток національного фотомистецтва, пропаганду 
фотографічних знань серед молоді та з нагоди відкриття виставки фотографій у 
м. Хмельницький. так-так, там, в музеї фотомистецтва на вулиці Проскурівській, 

репрезентовано виставку його півста фоторобіт «Мелодія світлопису». винуватця 
імпрези, де зібрався тамтешній бомонд, особисто привітав Хмельницький міський 

голова сергій Мельник. Було влаштовано й майстер-клас від Маестро для всіх 
бажаючих.

Фото Юрія савІНа (м. кам`янець-Подільський)

Лине мелодія світлопису


