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Виходить з 1939 року

Від свята до свята

Актуальне інтерв`ю

Присвячується чотирнадцятій річниці величавої 
святої споруди катедри Бучацької єпархії УГКЦ – со-
бору Верховних Апостолів Петра і Павла у Чорткові. 

12 липня святкуємо велике торжество. Прийміть, 
духовні отці, найщиріші вітання з нагоди цього вели-
кого свята, щастя вам і радості з Небес, Господнього 
благословення. Хай Бог дасть сили, наснаги і напо-
внить радістю та миром серця.

Було нелегко в перші роки,
Та Ви все ж, отче Миколаю,
З молитвою змогли 
Те слово Боже розсівати 
І храм Господній збудувати!
І радість в кожного в душі,
Господня дума розквітає,
Храм апостолів Петра й Павла
Знов радо вірних зустрічає! 
Бо виповнилось 14 літ!
Церковні дзвони лунко дзвонять...
Зупинимось, послухаємо їхній спів
І низько Богові вклонімось.
Покаймось – і позбудемось гріхів.
Хай кожен до святині підійде,
До храму Божого дорогу віднайде.
Тож станьмо всі на ту дорогу 
З молитвою своєю.
Усе прекрасне – то з любові, 
Коли ти молишся Христові, 
Коли розмову з ним ведеш,
Ти не існуєш – ти живеш.
У світ нам церква двері відчинила, 
Крокує правда поміж нас. 
І віра шлях наш освітила – 
Надія з нами й серед нас!

Марія ТОРКІТ, 
м. Чортків

11 липня в Чорткові, у переддень храмового свята Верхо-
вних апостолів Петра і Павла, знаного для чортківців як День 
міста, відбудеться літературний фестиваль “СлОвія”, на 
якому буде презентоване тематичне видання часопису «Золо-
та Пектораль. Чортків і околиці”, яке здіснюється під патро-
натом Василя Градового, голови ради аграрних підприємств 
Чортківщини, директора ПАП “Дзвін”.

Організовують дійство Чортківська районна рада, відділ культури, туризму, на-
ціональностей і релігій Чортківської РДА, редакція журналу «Золота Пектораль».

У рамках фестивалю:
– урочисте відкриття фестивалю (поч. об 11-й год.; сесійний зал районної ради);
– зустріч з відомими письменниками – представниками сучасного літературного не-

босхилу України, презентації книжкових новинок та інше.

День поля

І віра шлях нам освітила

– Михайле Федоровичу, ви так активно за-
кликаєте людей до співпраці, запрошуєте їх 
на прийом, який проводить голова РДА, може, 
доцільно було б насамперед нагадати свій ро-
бочий розклад мешканцям району? Якщо не 
таємниця, поділіться, будь ласка, з нашими 
читачами, як проходить ваш робочий день?

– Відколи мене призначили на цю посаду, мій ро-
бочий день, здається, ще й не закінчувався: один 
плавно переходить в інший. І так постійно. Без 
вихідних. Дні прийому громадян – перша і третя 
п’ятниця щомісяця з 10-ї до 13-ї год. Але, як бачите 
самі (якраз перед нашим приходом до голови РДА 
прийшов із порадами житель м. Чорткова – прим. 
автора), якщо справа нагальна – відвідувачів ви-
слухаю будь-коли. Лише хай приходять, не боять-
ся звертатися. Вислухати кожного і допомогти – це 
мій стиль роботи та обов`язок моєї команди. 

(Закінчення на 2-й стор.)

Михайло СТАШКІВ: 
«Основна теза моєї роботи – 
відновлення довіри до влади»

Михайло Федорович Сташків всього лише більше місяця очолює Чортківську 
районну державну адміністрацію. Невеликий строк, та, як розповів 

кореспондентам районки, в роботу свою вже втягнувся, а оскільки до призначення 
працював представником народного депутата, то й те, чим живе район, про 
позитивне й не зовсім, про проблеми, які необхідно вирішувати першочергово 

й можна це зробити силами району, та такі, що потребують клопотання в 
області й навіть в центральних органах влади, про людей, їхні болі, бажання й 

сподівання, керівникові району відомо. Допомогти ж дізнатися про все достеменно 
пан Сташків просить мешканців Чортківщини. Власне, саме тому й наполіг на 
інтерв̀ ю голова РДА. «Щоб мати змогу донести землякам свою максимальну 

відкритість і готовність до співпраці, щоб чортківчани впевнилися: у владних 
коридорах їх вислухають, їхня думка буде врахована при винесенні важливих для 

них рішень. Щоб люди розуміли, з чим і для чого я прийшов на цю посаду», – пояснив 
Михайло Федорович бажання поспілкуватися зі ЗМІ.

«Хто сіє і оре, 
той завжди ризикує»…

Читайте на 4-й стор.
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На часі2
Актуальне інтерв`юУ районній раді

(Продовження. Початок теми – у минулому номері)

Депутат облради від Чортківщини Олександр Стадник:
– Зараз проходить обговорення й затвердження Перспек-

тивного плану. Хочу наголосити, що Перспективний план – це 
лише бачення органів державної влади, який, відповідно до 
Методики формування спроможних територіальних громад, 
накреслив його. Розпорядженням голови ОДА Степана Бар-
ни була створена робоча група, в яку входить близько 50 осіб 
– представників від асоціації місцевого самоврядування, об-
ласної адміністрації, громадських організацій тощо. Їхня мета 
– розробити перспективний план таких громад. Вони у своїх 
діях керувалися вищевказаною методикою. І пішли найлегшим 
шляхом – визначили районні центри центрами об’єднаних гро-
мад. Але якщо є побоювання у сільських голів, жителів гро-
мад, що якщо він буде затверджений, то так і буде, – це не-
правильно. Бо ще раз кажу: Перспективний план – це лише 
бачення органів державної влади. А далі усе має відбуватися 
добровільно. І тільки громади відповідно до процедури ма-
ють провести громадські обговорення, сесії, прийняти рішен-
ня, де буде центр, яке село до якого хоче долучитися, тобто 

об`єднання, підкреслюю, має бути виключно добровільне. Але 
є одне «але». Я був на слуханнях, що їх проводили у Нагірянці, 
Білобожниці, Чорткові. Які виникають проблеми? Наприклад, 
Свидова зробила подвірний обхід і люди підписалися, що хо-
чуть до Товстого, Росохач (він у перспективі мав бути у На-
гірянській громаді) виявив бажання об`єднатися з Чортковом, 
с. Мухавка взагалі не хоче ні з ким єднатися, Улашківці бачать 
себе окремою громадою разом із навколишніми селами. Тоб-
то, думки є різні. І це добре. Головне, що люди повинні зрозу-
міти: об’єднуватися потрібно, адже тільки тоді вони зможуть 
вирішувати серйозні питання. Бо для чого робиться реформа? 
Насамперед, щоб наблизити послугу до людини. Яким чином? 
Кажуть, не буде сільради – не буде села. Через відсутність 
фінансового ресурсу вона не могла забезпечити елементар-
них послуг. Сьогодні стоїть мета, щоб акумулювати кошти у 
великих громадах і дати можливість розвитку і щодо створен-
ня робочих місць, і покращення освітньої послуги, медичного 
обслуговування, соціального захисту, й інших всіх послуг, які 
мають надавати органи місцевого самоврядування.

(Закінчення на 4-й стор.)

У всіх на устах

Територіальна реформа. 
Думки з приводу (дубль два)

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Кожна четверта п‘ятниця – виїзна, працюю по селах. 
Так, побував уже в Нагірянці, Джурині, Пробіжні, своєму 
рідному Косові. Зрештою, відвідав вже немало сіл, селищ 
району сам, без супроводу служб РДА, бо так, інкогніто, 
найлегше спілкуватися з селянами, тоді виникає довіра у 
спілкуванні.

– Яким гаслом керується голова РДА у своєму по-
всякденному житті?

– Думаю, тим, яким і має послуговуватися державний 
службовець різних рівнів повсякчас, а особливо тепер, 
після Революції Гідності та у час війни на сході країни: 
«Хабарів тут не беруть!». Так і написано на табличках, що 
їх я рекомендував вивісити по всіх держустановах, в лі-
карнях, поліклініках й ін. А ще продовжу: якщо беруть, то 
дзвоніть на вказані номери телефонів. Вас буде вислуха-
но і на сигнал відреаговано миттєво. На таблицях зазна-
чено, до речі, не лише «гарячі лінії» в обласному центрі, 
а й номер постійно діючої нашої телефонної лінії з питань 
запобігання та протидії корупції. Бо я переживаю за свій 
район. Мене болить кожний вияв несправедливості. (За-
значу, що того дня, 7 липня, коли спілкувалися з паном 
Сташківим, здійснили рейд установами РДА. Керівник ра-
йону власноручно наклеїв інформаційні стенди запобіган-
ня корупції з вказаними на них номерами «гарячих ліній» у 
холі адмінприміщення, на вході в управління соціального 
захисту населення, а також Пенсійного фонду України у 
Чортківському районі. Турбувався-запитував, чи є такі та-
блички в коридорах поліклінік та лікарень району.)

– Михайле Федоровичу, ось Ви декларуєте, що де-
тально знайомі з тим, чим живе тепер рідна Вам Чорт-
ківщина. На Вашу думку, якими питаннями найбільше 
переймаються зараз люди, що найбільше на слуху?

– Тут і роздумувати нема про що. Найбільше, звичай-
но, народ переживає, чи зможе в скорім часі оплачувати 
комунальні послуги через підняття тарифів, особливо на 
газ. Заявки на субсидії, які їм пропонує у якості допомоги 
держава, остерігаються подавати, бо не до кінця розумі-
ють, як саме це робити. Ознайомившись із проблемою, 
я видав розпорядження, згідно з яким було утворено 
спеціальну робочу групу із проведення інформаційно-
роз`яснювальної роботи по субсидіях. Спеціалісти відпо-
відних служб здійснюють поїздки по селах району, щоб 
пояснити кожний пункт декларації, усі нюанси, що виника-
ють у ході її заповнення, безпосередньо кожному селяни-
ну. Так, вже відбулися такі робочі зустрічі з населенням у 
селах ягільницького та білобожницького кущів, з 10 липня 
(тобто, від сьогодні – Авт.) по 14-е відбуватимуться збори 
у населених пунктах пробіжнянського напрямку. Думаю, 
ось такого рівня співпраця між працівниками управління 
УСЗН РДА та мешканцями Чортківщини принесе позитив-
ні результати, в тому числі й у відновленні довіри людей 
до влади.

– Що на даний момент є першочерговим для Вас як 
голови РДА?

–  Справ, якими опікуюся і які не дають спати вночі, ба-
гато. От зараз вже другий рік триває в нашій країні війна 
(бо, як би не називав це іншими словами, пора нам усвідо-
мити і чесно сказати самим собі: на сході – війна). Скільки 
суму вона принесла, скільки усіляких турбот та клопотів 
вона завдає нам усім! Зараз триває шоста хвиля мобілі-
зації – цей процес не проходить повз мою увагу. Будучи 
ще помічником народного депутата, я разом із народним 
обранцем Олегом Барною об`їздив найгарячіші точки схо-
ду, побував на передовій. Тому сміливо можу сказати, що 
знаю зворотний бік медалі.  

Допомога хлопцям-«атовцям», їхнім сім`ям – теж  у мене 
на контролі. От зараз гостро постала проблема оздоров-
лення, санаторно-курортних путівок для тих воїнів АТО, 
хто цього потребує. Хочу, щоб наші захисники отримали 

в повній мірі все, що вони заслужили, обороняючи нас від 
ворога й захищаючи територію України.

Ще одна проблема, з цим пов’язана, – співпраця й вза-
єморозуміння між волонтерськими організаціями, що ді-
ють на теренах Чортківщини. Вважаю, що їхні дії мають 
бути скоординовані, бо ж працюють на один результат – 
перемогу! А тому ніяких сварок, непорозумінь не можна 
допускати. Тому й скликаю їх за круглий стіл на перегово-
ри – пора всім волонтерам знаходити спільну мову. Має 
бути, наприклад, чіткий облік виданого спорядження. Бо 
ж є надзвичайно дороговартісне. От хоча б тепловізори чи 
оптичні приціли. Люди по копійчині збирали селами, щоб 
оснастити необхідним приладдям воїна. Тепер триває 
демобілізація. Хлопці повертаються додому, та на їхнє 
місце – на захист – заступають інші наші співвітчизники. 
Їм також треба допомогти. Якщо дороговартісне облад-
нання не знищене, то його можна передати товаришам, 
правда ж? Наведений приклад – одна із тих проблем, що 
їх можна вирішити волонтерським організаціям спільно, у 
взаємодії.

Турбує мене, як керівника району, й питання «хліба на-
сущного»: розвиток економіки, збільшення кількості робо-
чих місць і т. ін. Зараз активно обговорюється в суспіль-
стві тема адміністративно-територіальної реформи. Як 
вже заявляв у коментарі районці на цю тему, хочу, щоб 
кількість місць роботи для людей по селах лише зроста-
ла. Для цього потрібно, щоб дана реформа успішно була 
втілена в життя, необхідно залучати нових інвесторів у 
край, належно працювати з тими, хто вже вкладає у наш 
регіон кошти. Як от з аграріями Чортківщини. Зауважу, що 
у нас найбільший акцент ставиться на сільське господар-
ство. Бо на даному етапі найпотужніше працюють в районі 
саме аграрні підприємства. Відтак і громади мають від них 
посильну допомогу. На даний час агропідприємства ак-
тивно збільшують кількість робочих місць, селяни мають 
шанс непогано заробити, а це не може не тішити.

Чортківщині вдалося отримати кошти Програми ЄС 
«Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» і 
завдяки їм та нашому співфінансуванню (10 відсотків по-
треб оплачується з районного бюджету) буде здійснено 
капітальний ремонт Білобожницького будинку культури, 
приміщення амбулаторії сімейної медицини у с. Нагірянка 
та Чортківської РК ДЮСШ. Це – великий позитив і я вва-
жаю, що немало зроблено у цьому напрямку саме завдяки 
моїм старанням.

Проблем у районі вистачає. Ті, що відомі мені, намагаю-
ся розв’язувати якнайшвидше. При нагоді хочу звернути-
ся до усіх мешканців краю із таким проханням: не бійтеся 
озвучувати свої проблеми, звертайтеся до влади, вірю, 
що більшість із заявленого вами нам, чиновникам, під 
силу вирішити. 

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

 Відповідно до укладеної угоди між Чортківською 
районною радою та Тарнобжезьким повітом Республіки 

Польща про співпрацю офіційна делегація Чортківського 
району побувала із візитом у своїх партнерів. Чортківську 
делегацію очолив депутат районної ради, головний лікар 

центральної комунальної районної лікарні 
Роман Чортківський. 

Нарівні із щирим прийомом польські друзі запропонували насиче-
ну програму перебування в їх країні. Питання адміністративної ре-
форми в Польщі, фінансування та функціонування лікувальних, на-
вчальних закладів та зміни, що відбулись в країні за час перебування 
її в Євросоюзі, обговорювались із послом Сейму Республіки Польща 
Мирославом Плютою, старостою Павлом Бартошеком та депутата-
ми Тарнобжезького повіту, заступником головного лікаря повітової 
лікарні, що у Новій Дембі, Анжеєм Полаком. У свою чергу українські 
делегати проінформували про ситуацію в нашій країні щодо майбут-
ньої адміністративної реформи, політичної та економічної ситуації. 

Дуже пізнавальною для української делегації стала зустріч із ди-
ректором рільничої школи, що знаходиться у місті Горжице. Від Маг-
ди Вронської наша сторона отримала короткий курс польської мови. 

У вільний від зустрічей та занять час куратор поїздки Даріуш 
Буковськи намагався показати гостям якнайбільше пам‘яток Тар-
нобжезького повіту. Польські замки та їх стан справили неабияке 
враження на чортківчан, хоча і на наших теренах є багато фортець 
та замків. На жаль, щодо стану наших пам‘яток ми не можемо при-
рівнюватись до Польщі. 

Коли прийшов час прощатись, делегати від району сердечно за-
просили відвідати нашу країну представників місцевого самовряду-
вання та всіх, хто брав участь у проекті про співпрацю Чортківського 
району та Тарнобжезького повіту.

 (За інф. веб-сайту Чортківської районної ради)

Михайло СТАШКІВ: 
«Основна теза моєї роботи – відновлення 

довіри до влади»

Співпраця триває

Депутатам, головам Чортківських міської,
районної, сільських та селищної рад, керівникам державних і 

приватних установ та організацій, сільськогосподарських
підприємств, церковним громадам та небайдужим мешканцям 

Чортківщини

ЗВЕРНЕННЯ
Протягом тривалого часу (більше 1,5 року) громада Чортків-

щини надає посильну грошову і матеріальну допомогу (продукти 
харчування, одяг) українській армії та безпосередньо воїнам, які 
воюють в зоні бойових дій, т. зв. АТО. За це вам щира подяка і 
низький уклін!

На даний час, незважаючи на формальне виділення в бюдже-
ті України великих коштів на потреби армії, їх катастрофічно не 
вистачає.

У повсякденному житті при спілкуванні з учасниками бойових 
дій, волонтерами, а також зі ЗМІ стає відомо багато фактів про 
наступне: недостача військової форми; взуття; засобів захисту і 
військової амуніції; продуктів харчування та питної води; засобів 
особистої гігієни; медикаментів, а також іншого майна та речей.

Розуміємо, що в теперішній складний час керівництво уряду, 
злочинно піднявши тарифи на комунальні послуги та ціни на 
товари і продукти харчування, ліки, умисно доводить народ до 
зубожіння, чим зменшує можливості волонтерів та простих гро-
мадян надавати допомогу українській армії коштами, продукта-
ми, ліками і т. п.

Однак віримо, що народ України згуртується, і в цей важкий 
час, не дивлячись ні на що, й надалі буде надавати посильну до-
помогу українським бійцям, про що вас дуже просимо.

Слава Україні! Героям слава!

Співголови Штабу національного спротиву:
І.КАЛАКАЙЛО

П.СВЯТКОВСЬКИЙ
В.ШЕПЕТА
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Аналітичний репортаж

Топ-тема

Військком Леонід Підручний не приховує, 
що мобілізаційний процес у районі йде туго. 
Планові завдання не виконуються, а за такі 
речі військових, м’яко кажучи, по голівці не 
гладять. Чи має комісар всі важелі впливу і чи 
взагалі може реально зрушити з місця цю про-
блему? Спробуємо розібратися.

Законом України «Про мобілізаційну підго-
товку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року 
за № 3543-ХII, зокрема ст. 18, передбачено, 
що планування, організація і забезпечення 
мобілізаційної підготовки та мобілізації на те-
риторії відповідних населених пунктів, а також 
своєчасне оповіщення та прибуття громадян, 
які залучаються до виконання обов’язку щодо 
мобілізації, покладається на органи місцевого 
самоврядування. Отже, сільські, селищні та 
міські ради є основними рушійними силами, 
якщо так можна висловитися, у питаннях мо-
білізації громадян та техніки. Аналогію читає-
мо у вищезазначеному президентському Ука-
зі. Гадаю, це зрозуміло. Що маємо насправді? 
А насправді маємо якщо не саботаж, то пряме 
порушення законодавства окремими керівни-
ками місцевих рад. Приклад? Будь ласка. Ось 
витяг з рапорта військовому комісару Чортків-
ського ОМВК полковнику Л.Р.Підручному від 3 
липня 2015 року: «Білобожницький сільський 
голова Греськів Ярослав Львович 02.07.2015 
року не виконував своїх прямих обов’язків: 
протягом дня був відсутній на робочому міс-
ці та за місцем проживання, на телефонні 
дзвінки не відповідав. Неодноразові спро-
би представників військкомату перевірити 
пункт оповіщення сільської ради та вручен-
ня розпорядження голови РДА про виклик 
військовозобов’язаних осіб до Чортківського 

ОМВК наштовхувалися на штучно утворені 
перешкоди з боку сільського голови та пра-
цівників сільської ради, а також представника 
ВОС Чорній Людмили Федорівни, яка катего-
рично відмовилася від будь-якого сприяння 
військкомату…». Наступне: «Мухавський сіль-
ський голова Хвалибога Михайло Іванович 
відмовився отримувати розпорядження голо-
ви РДА про виклик військовозобов’язаних гро-
мадян до Чортківського ОМВК».

Читаючи цей витяг з рапорта, я мимоволі 
думав: ми живемо у цивілізованому і право-
вому суспільстві чи за первіснообщинного 
ладу, коли людиноподібна істота чинила як 
заманеться? Ну де ж таке бачено в Європі, 
щоби повсюдно царювала своєрідна анархія, 
безпросвітна корупція, вседозволеність та 
дурисвітство, і щоби сільський голова про-
сто-таки наплював на укази Глави держави? 
Одуріти можна, до чого довели різні манкурти, 
крадії та мерзотники країну, де ніхто і ні за що 
не відповідає. І толку з того, що зазначеним 
законом передбачена відповідальність керів-
ників сільських, селищних та міських рад за 
зрив мобілізації. А яке покарання? 10 років 
тюрми? Хіба що пальчиком помахають, по-
сварять у крайньому випадку. Послухає війт 
одним вухом і невдовзі знову скаже офіцерові 
військкомату: «Тобі треба – то роби».

На кожній нараді у райдержадміністрації 
чи особистій зустрічі військовий комісар на-
магається розтлумачити сільським головам 
положення чинного законодавства щодо 
мобілізації. Зрештою, вони й самі – люди 
грамотні, знають свої права, обов’язки та по-
вноваження. Чи впроваджують на практиці? 
Навряд. І розпочинається мотивація, виправ-

дання на кшталт, що, мовляв, я живу в селі 
серед людей, не хочу, щоби мене кляли, по-
грожували і так далі. Має значення турбота 
за власний рейтинг, бо забирати чоловіків 
на війну – вельми невдячна справа. Тому й 
спускається мобілізація, так би мовити, на 
гальмах. Рідко хто на місцях працює з насе-
ленням з роз’яснювальною метою, не кажучи 
вже про агітацію задля захисту України. Що, 
не вміють балакати? Вміють, і ще як. Ось, до 
прикладу, теперішній міський голова Михайло 
Вербіцький проявив чудеса винахідливості, 
неймовірні організаторські та пропагандист-
ські здібності, його команда (ГО «Рідне місто») 
виконала надзавдання з агітації, жителям міс-
та наобіцяли золоті гори. І все це творилося 
для того, щоби знову повернутися до влади. 
Коли на порядку денному постало питання мо-
білізації і потрібно було застосовувати непо-
пулярні заходи, місто Чортків залишилося-за-
губилось далеко ззаду. Висновки залишаємо 
за читачами.

Було б несправедливо та нечесно не зважи-
ти й на інший бік медалі. У більшості випадків 
керівники органів місцевого самоврядуван-
ня навіть за великого бажання не спроможні 
вкластися в обсяги мобілізаційних завдань. 
Пояснення просте: треба призивати до вій-
ська, а кого? Чоловіків до 50 років у селах за-
раз поменшало в рази. Одних мобілізували 
раніше, інші встигли вислизнути за кордон, 
треті нездорові, а в четвертих… трясуться 
руки з келішком. Приїжджають з військкомату 
до сільської ради з повістками, сільський го-
лова їх перегляне і одразу ж зазначає, що 60 
відсотків людей у списку перебуває за межами 
України, а решта 40 або хворі, або опікуни та 
багатодітні, або за ними треба йти зранку до 
9-ї, бо після вже ніякі. Викручуй з того сіль-
ського голови останню юшку – толку нуль ці-
лих, нуль десятих. У результаті кропіткої пра-
ці військкомату та органів місцевої влади до 
навчальних центрів ЗСУ заледве відправлять 
двох-трьох осіб на тиждень. Звинувачують, що 
пасемо задніх, але хто дасть чітку рекоменда-
цію, як пасти передніх?

Проблема ухилення від мобілізації над-
звичайна, особливо у Тернопільській облас-
ті, де «безвісти пропали» близько 30 тисяч 
військовозобов’язаних чоловіків. «Пропажі», 
як правило, заробляють «шиші» в країнах 

близького зарубіжжя на Заході або, щонай-
гірше, піднімають економіку російських агре-
сорів. Ясна річ, їм треба підтримувати сім’ї, 
долати труднощі та скруту. Існує страх отри-
мати поранення на війні чи повернутися до-
дому «двохсотим». Логічно і закономірно. Але 
поясніть, шановні, свої страхи і турботи тим, 
хто рік сидить у вогких бліндажах під обстрі-
лами, поясніть, що ви розумніші і кращі за 
матір бійця АТО, яка не може збагнути, чому 
її син воює, а інші п’ють-гуляють та ще й на-
сміхаються з нього. Хоча б совісті вистачило 
помовчати.

Важка недуга українського суспільства – 
чимала кількість так званих «вишиватників». 
До речі, цей термін, що належить Володимиру 
Погорецькому, відомому письменнику та жур-
налісту, учаснику бойових дій в Афганістані, 
виявився вдалим, позаяк з`явилося безліч 
анонімних коментарів. Власне до категорії 
«вишиватників» слід віднести не лише псев-
допатріотів, а й «уклоністів», панікерів, поши-
рювачів чисто хохляцької позиції «А шо мені 
дала та Україна?» або «І за шо я маю воюва-
ти?». На жаль, люди з цієї категорії не усві-
домлюють, що ВЛАДА І УКРАЇНА – РІЗНІ РЕЧІ, 
що ми опинилися перед загрозою окупації 
найлютішими ворогами, яких «запрограмува-
ли» пропагандою стріляти, вішати, мордувати 
всіх без винятку українців. Варварів-ординців 
конче потрібно зупинити. Вічна слава Героям, 
які стали на захист України! 

«Вишиватники» не виникли на порожньому 
місці. Вони – це плоди діяльності різної на-
волочі, яка навперейми рвалася та пролізла 
до всіх гілок влади і за 20 років довела народ 
багатющої держави до зубожіння, зневіри й 
байдужості. Мерзотники, популісти та аван-
тюристи тільки те й робили, що крали, бреха-
ли і жирували, проте пальцем не поворухнули 
для патріотичного виховання покоління, яке 
не знає, що таке «енкаведисти», «гулаги», 
«розстрільні статті». Коли сталася біда, на-
слідки бездіяльності у царині ідейно-патріо-
тичного виховання не забарилися. Владі, яка 
не здатна згуртувати народ для оборони кра-
їни, – місце на смітнику.

Такі ось невеселі фрагменти роздумів на 
тему, чому «буксує» мобілізація. Маємо те, що 
є, а майбутнє лише Богу відоме.  
                         Михайло ОПИХАНИЙ  

У своєму виборчому окрузі 
народний депутат України  Олег Барна 

буває частенько. 
Тож можна констатувати: активно працює 
на окрузі. В один із таких «виходів в народ»  

народного обранця мені випало поспостерігати за 
невеликим  фрагментом спілкування його з людьми. 
Що мене найбільше здивувало, чи то пак, порадувало 

у такому спілкуванні, так це те,  що він – перший 
депутат на моєму немаленькому журналістському 

шляху без натяку на зірковість. 
З Олегом Барною можна 

з чимось погоджуватися, з чимось – ні, 
але між ним і пересічними виборцями немає бар’єра 
«вищий – нижчий». Тож я нарешті пересвідчилася, 

що синонімічне словосполучення, яке часто 
використовується нами на позначення цього 

високого статусу, є повноцінно доречним  
у даному аспекті: Олег Барна – справжній 

«чистокровний»  народний обранець. 
Без жодної долі іронії.

Літній день: зеленим буйноцвіттям милують дерева, що 
простяглися повздовж дороги, а …саме дорожнє покрит-
тя, встелене подекуди вибоїнами, – казка для екстрема-
лів. Я не екстремал, тому усю дорогу більше мовчу і спо-
стерігаю. Ми прямуємо шляхом з Чорткова до Борщева, а 
там – Більче-Золоте і відтак – красиве велике село Лисівці 
уже Заліщицького району. За кермом нашого буса народ-
ний депутат Олег Барна. Перед цією поїздкою у нього були 
кілька днів наруженої роботи в окрузі – тривали прийоми 
громадян. А тепер ми їдемо провідати бійця, який отри-
мав тяжке поранення в зоні АТО, вихідця із Чернігівщини 
– Володю Ковбасу, адже у нашій області у хлопця немає 
нікого. Принагідно дізнаємося, що тут також проходить ре-
абілітацію наш земляк, який пройшов Ілловайський котел, 
Ігор Шимуда.  

Олег Барна дорогою до Більче-Золотого постійно під-
бирає людей, які чекають на попутній транспорт. Їдемо. 
Депутат цікавиться у них, як вони живуть, які проблеми їх 
турбують. На перший погляд, звичайна «дорожня» бесіда.  
І раптом: «О, та це ж наш депутат! – впізнавши водія, враз 
вигукує жінка поважного віку із великою клітчатою сум-
кою, візиткою лихих 90-х і недавніх показів Луї Віттона. – Я 
знаю, бо вже з ним їхала», – прояснивши все, продовжує 
вона. Так дорогою від Чорткова до Борщева – від Борще-
ва до Більче-Золотого змінюються пасажири, спілкування 
легке, невимушене. Але попереду у депутата бесіди, під 
час яких люди ставлять перед ним багато завдань.

До Більче-Золотого разом з нами приїхали хлопці із 
«Громадського Майдану» з Чорткова та «Самоборони 
Майдану» Борщівщини. Для Володі і Ігоря з АТО це була 
приємна зустріч.

 Я привезла різні продукти і домашні страви, які приго-
тували жінки зі Шманьківців і Чорткова, а депутат – ліки, 
необхідні речі та підтримку. Розмовляв з хлопцями, ді-
лився власними спогадами, намагався підняти оптимізм 
до життя. Опісля зустрічі з нашими захисниками, які вже 
мали йти на ранкові процедури, О.Барна провів бесіду з 
головним лікарем закладу Любомиром Синоверським  
щодо якості харчування та низки господарських питань. 

Цьогоріч у квітні в обласній фізіотерапевтичній лікар-
ні в Більче-Золотому відкрили реабілітаційне відділення 
для воїнів АТО, тож питань для вирішення є немало: по-
кращення харчування, якість дороги і розміщення нового 
оснащення для лікувальних процедур.  

А після Більче-Золотого ми попрямували дорогою до 
Лисівців, де у мальовничій місцині, на узвишші над озе-
ром, біля фігурки Матері Божої, на нас чекали стурбовані 
жителі цього села. Головне питання, яке вже давненько 
турбує сільчан, це земельно-майновий конфлікт окремих 
пайовиків із орендатором. Триває затяжна тяганина. Люди 
не можуть забрати власні паї. Парадокс нашої буденщини. 

Для наведення мостів порозуміння,  разом із делегацією 
сільчан Олег Барна провів бесіду із сільським головою Ли-
сівців.  

Зрозуміло, що після таких відвідин і спілкувань з людь-
ми для депутата Олега Барни додалося ще більше ро-
боти, але це, окрім законотворчої діяльності, є одним із 
важливих аспектів роботи народного обранця – повністю, 
завжди і в усьому відстоювати інтереси народу. Тож буде-
мо сподіватися на позитивне вирішення усіх проблемних 
питань. Головне – не втрачати людяність.

Леся ЛЕГІТ

Мобілізувати! А кого?
Триває шоста хвиля часткової мобілізації. Вона має деяку особливість, про 

що детально розповів військовий комісар Чортківського ОМВК полковник Леонід 
Підручний у минулому числі бюлетеня «Український воїн». На даний час військкомати 

спільно з органами місцевого самоврядування займаються оповіщенням 
військовозобов’язаних громадян, які підлягають мобілізації на підставі Указу 

Президента України від 14 січня 2015 р. за № 15/2015. Вони працюють без вихідних, 
і, як мовиться, у бойовому темпі. Щодня їх представники вирушають з повістками 

до населених пунктів та разом з розпорядженнями голови райдержадміністрації 
вручають сільським головам, які повинні забезпечити явку військовозобов’язаних 

для проходження медичного обстеження. Робота налагоджена, але…

Депутат Олег Барна в окрузі – 
не тільки частий гість
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Об`єднання забезпечить покращення дохідної бази, тому 
що в бюджеті 2016 р. ми вже не бачимо сіл, селищ, міст, а 
об’єднані громади, міста обласного значення і обласні цен-
три.

Кажуть тепер: дайте гроші – і ми будемо щось робити. Так 
не стоїть питання. Головне зараз – дати податки. Це вже 
фактично зроблено. Сьогодні роль об’єднаної громади буде 
у тому, щоб зуміти їх зібрати, адмініструвати і наповнити бю-
джет. Можливості збільшуються.

– Побутує думка, що усі оці фінансові блага, які на-
даються громадам, «з̀ їсть» розширення штатів служ-
бовців, яке б мало обслуговувати населення об’єднаних 
громад?

–  Фактично, після об`єднання громад ліквідовується ра-
йонна ланка, що є зараз у вигляді РДА та відділів і управлінь, 
які здійснюють ці повноваження. Освітні, медичні і інші по-
вноваження переходять на місцеві громади. Тільки громада 
буде визначати, що утворювати, які відділи, управління. На-
приклад, по пожежній охороні. Створити пожежний округ де-
кільком громадам – це реально, є така можливість. Звичай-
но, якщо громада матиме ресурси і захоче створити відділ 
соціального захисту, вони будуть визначати штат, щоб опти-
мально забезпечити жителів послугою, яку вони надають. 
Для громади з`являється більша самостійність у прийнятті 
рішень, але це, водночас, дає їм і більшу відповідальність. 
Тут має бути розуміння того, що повноваження переходять 
на низ і як ними користуватися – будуть вирішувати у самій 
громаді. Але попереду стоїть фінансовий ресурс – і його 
дають через податки, які закріплені за громадами. Яка гро-
мада цим скористається, як збере, буде залежати кількість 
бюджету. Манни з неба у перший же рік не слід очікувати, бо 
це велика праця. Насамперед – щодо свідомості громадян, 
що податки треба збирати в себе на території. Якщо закріпи-
ли податок у 5 відсотків від реалізації підакцизних товарів, 
то кожна людина, прийшовши в магазин і купивши цигарки, 
спиртне, має вимагати чек. Тоді це зобов’яже продавців усіх 
форм власності продавати горілку, пальне легально. Люди 
мають зрозуміти: це наші гроші, гроші нашої громади.

Білівський сільський голова Володимир Шматько:
– Реформу робити треба і якнайшвидше. Адже чим довше 

її відтягувати, тим більше це дає можливість продовжувати 
отой «дерибан», що існує зараз. Розумні люди втікають за 
кордон, а хто ж тоді керуватиме громадами, де взяти квалі-
фікованих спеціалістів, освічених менеджерів? Треба не шу-
кати виправдання, а працювати! Люди мають жити життям 
громади, будувати її, і чим більший відсоток буде це роби-
ти, думати, як йому долучитися до її розвитку (починаючи 
від елементарного – викидання сміття в урну), тоді буде на-
справді об`єднання, яке виправдовує таку промовисту назву 
– «громада», що означає гуртом, разом.

Тут, на Луганщині, де я зараз перебуваю, спілкуючись із 
місцевими мешканцями, помітив таку особливість: люди че-
кають, що хтось їм щось має дати. Ні! «Совковий» тип мис-
лення й стиль життя має бути в минулому. Думайте, як ви 
можете допомогти самі собі. Так уже мислить молодь. Не 
дарма 40 років водив Мойсей народ по пустелі: змінились на 
той час їхні погляди на світ, змінилось мислення.

Добре, що у районі, в суспільстві триває дискусія на цю те-
матику. Бо якщо є обговорення, то і буде результат, знайде-
мо якийсь знаменник в кінцевому результаті. Об`єднуватися 
будемо навколо сильніших. Боятися, що місто поглине село, 
не варто, треба думати про якість послуг, якщо хочемо до-
сягнути їхнього європейського рівня. 

Хочу сказати усім противникам реформи, що найбільш 
цінним у ній є те, що громади отримали важелі впливу по 
наповненню місцевого бюджету, контролю за його наповне-
нням, по розвитку територіальної громади і т. д. На сьогодні 
таких повноважень місцева рада не має. Уся повнота влади 
буде в громаді!  Важливо – не затягувати процес. Менше по-
літики на місцевому рівні – більше шансів, що громада буде 
ефективною і успішною. 

Спеціаліст Пробіжнянської сільської ради Орися По-
льова:

– Ми дуже хочемо, щоб була Пробіжнянська громада з цен-
тром у нас, і це не лише суто думка сільради, а усіх людей. 
У Пробіжні є для цього вся база: одинадцятирічка, музична 
школа для 50 дітей, початкова ЗОШ в окремому приміщенні 
(у Гриньківцях), яка діє на даний час. Також є лікарня, полі-
клініка, геріатричне відділення. У селі багато приміщень, що 
пустують, – у них можна розмістити усі служби, що потрібно 
згідно з Методикою формування територіальних громад. 

Село наше розміщене на трасі, багато курсує рейсових ав-
тобусів, отже, зручно буде добиратися мешканцям. 

У нас розвинена інфраструктура, є приватні підприємства, 
заправка й ін.

Ми проводили схід села, спілкувалися з усіма головами 
навколишніх сіл. На сьогодні виявили бажання обєднатися з 
нами такі села, як Босири, Швайківці, Товстеньке, Кривеньке, 
Коцюбинчики нашого району та Жабинці й Гадинківці Гуся-
тинського.

(Далі буде) 

Оксана СВИСТУН

У всіх на устах

Територіальна реформа. 
Думки з приводу (дубль два)

Слід сказати, семінари щодо розвитку сільського гос-
подарства, діяльності аграрного виробництва на теренах 
Чортківщини проводяться вже котрий рік поспіль. Аграрії, 
ділячись досвідом, розглядають новаційні технології чи то 
вирощування різних сільськогосподарських культур, чи то 
розвитку тваринництва. 

Власне в цей День поля було заплановано обговорення 
вирощування, так званого, білого українського золота. На 

сьогодні, як пояснив головний аграрій району Іван Заболот-
ний, вирощування цукрових буряків – не з легких, бо це є най-
затратніша та найдорожча культура рослинництва в районі. 
Саме тому акцентується увага на свояку – цукристому. 

Отож, разом з Іваном Ярославовичем на місце сходу гос-
подарників поспішили і ми (кореспонденти районки)… 

Опісля добротного, такого жаданого дощу земля щедра 
українська ніжилася під променями липневого сонця. Перед 
нами розкинулися просторі лани: колосяться, сягаючи гори-
зонту, повнозерні пшениця та ячмінь; білим цвітом красуєть-
ся гречка; вглядаються у високость ще  
ніжними стуленими голівками хлопчаки 
соняхи; виструнчилася дівиця кукурудза, 
а ось – і, прикриваючись розкішною гич-
кою, сповнюються плодовитістю землі-
землиці буряки-свояки. 

Вже здалеку видніється, так би назва-
ти, табір господарський, де розгорнули 
свої намети учасники семінару, пред-
ставники фірм по селекції та виробництву 
насіння сільськогосподарських культур: 
DIAMANT – ТзОВ «Радехівський цукор»; 
KWS (Сіємо майбутнє з 1856 року); ком-
панія SESVANDERHAVE; агрофірма 
«Західний Буг»; ТОВ «Українська аграр-
но-хімічна компанія». Варто зазначити, 
всі представлені фірми-селекціонери 
плідно працюють над тим, щоби запро-
поновані ними гібриди та сорти сільсько-
господарських культур були адаптовані 
до ґрунтово-кліматичних умов, зокрема 
волого- та теплозабезпечення, характер-
них стресових факторів; фітосанітарної, 

ентомологічної ситуа-
ції різних регіонів ви-
рощування.

Аграрії Чортківщи-
ни та фірми-селекці-
онери, як зазначив п. 
Градовий, ставлять 
перед собою мету: зі-
брати 100 т «білого зо-
лота» з 1 га (або – 18 
т цукру), за певною 
встановленою форму-
лою – 90-200-100 (90 
тис. шт. коренеплодів 
– густота при збиран-
ні, 200 днів – вегетація 
коренеплоду, 100 т – 
урожайність з 1 га) – 
ось така висока план-
ка збору сьогодення. 
Вже зараз, засвідчив 
Василь Степанович, 
коли Україна ще не є 
асоційованим членом 
Євросоюзу, ми – агра-
рії – робимо вагомі кроки, щоби стати економічною частиною 

Європи. 
Виокремилася й заувага: цьогоріч аграрії нашого 

району (та й загалом області) зменшили майже на 
половину посів цукрових буряків. Основною причи-
ною цього є проблема здачі коренеплодів на цукро-
вий завод. Господарники мають надію, що керівни-
цтво ТзОВ «Радехівський цукор» візьме на замітку 
низку зауваг і проблеми будуть усунені.

Учасники семінару оглянули дослідні ділянки, де 
проходить певне випробування вирощування різ-
них гібридів цукрових буряків. Як-то кажуть, теорія 
дає свої позитиви, та практика показує реальність. 
Отож, саме на практиці встановлюється результа-
тивність. Щоправда, висновки з побаченого робити 
ще зарано; всі, так би мовити, крапки над «і» роз-
ставляться тоді, коли увесь зібраний врожай буде 
в коморі, зважаючи на здану залікову вагу в тонах 
і цукристість. Як глаголить сталий фразеологізм 
народної мудрості: курчат по осені рахують. Хоча 
тішить те, що на сьогодні середня вага цукристого 

вже становить 400-450 г. Тепер уся на дія на ласку Божу та 
помірність погоди, а вона, як відомо, – дама примхлива. Та 
все ж, види на добрий врожай є! 

P. S. Коли верстався номер газети, головний аграрій п. 
Заболотний повідомив приємність про стартування жнив у 
районі. На сьогодні вже змолочено озимого ячменю на площі 
294 га, середня врожайність якого складає 57 ц/га. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

День поля

«Хто сіє і оре, той завжди ризикує»…
Саме ця фраза, мовлена дбайливим господарем, знаним аграрієм нашого краю Василем Градовим, 

виокремилася з-поміж усього обговореного на розгорнутій нараді-семінарі аграріїв західноукраїнського регіону. 
Іменований «День поля» проходив позаминулого четверга і базувався на одній із ділянок господарства ПАП 

«Дзвін», керманичем якого і є п. Градовий.
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Про це говорять

Проблема

Вулиця Монастирська, що веде до новобу-
дов, постраждала, мабуть, найбільше з усіх 
вулиць міста, обабіч яких коли-небудь ве-
лось будівництво. Добило вулицю зведення 
будинку № 22 А. Здавалось, що після цього 
забудовник в особі п. Нікітіної чи міська вла-
да в особі голови міста п. Вербіцького мали б 
поремонтувати дорогу, бо вона нагадує таку, 
наче по ній гатили сепаратисти або видобува-
ли бурштин браконьєри. На жаль, Іван киває 
на Петра, а Петро на Івана. Нікому нема діла 
до нашої біди. Нас, мешканців, кинули напри-
зволяще. Час іде, як і дощі, які щораз більше 
поглиблюють колії від машин, що возили ван-
тажі на будову, і перетворюють їх у справжні 

рівчаки, через які годі пройти дорослим, а про 
дітей вже мовчимо. Тепер люди рятуються 
тим, що йдуть через стадіон. А що буде восе-
ни чи взимку? У першому випадку болото, а в 
другому через замети не пройдеш. А як про-
їхати швидкій допомозі чи таксі? По цій доро-
зі, яка має вигляд повоєнної, можуть проїхати 
хіба позашляховики, їм одним під силу здола-
ти це бездоріжжя, але мешканцям будинків не 
по кишені така розкіш, на відміну від окремих 
депутатів міської ради.

Складається враження, що наша вулиця має 
статус замороженої проблеми. Адже два роки 
тому делегація мешканців приходила до п. Вер-
біцького зі сподіванням, що він почує виборців. 

Проте марно. Крім обіцянок, на які наш голова 
мастак, нічого не змінилося. За цей час можна 
було б не тільки полагодити вулицю, а й провес-
ти на ній світло, якби було хоч якесь відчуття 
відповідальності за відносний комфорт чортків-
чан та бажання не багато говорити, а діяти.

Міська влада, мабуть, вже готується після 
«виснажливої» праці до «заслуженого» літ-
нього відпочинку десь у Європі, а потім не 
буде часу починати щось добре робити, бо 
вибори і традиційна відсутність грошей...

Отак і живемо від виборів до виборів обі-
цянками. Це вже стало доброю традицією в 
нашому місті. Інші райцентри залишили нас 
плентатись у хвості, бо там при владі чесні 
господарі, які переймаються проблемами міс-
та й планомірно усувають їх, а не імітатори.

Мешканці будинків № 20-22 
вулиці Монастирської:

Нагадаємо, що учасники того лютневого 
зібрання одностайно підтримали ініціативу 
створення у Чорткові Парку Героїв Небесної 
Сотні по вулиці Князя Володимира Великого, 
1. Йдеться про вільну від забудови територію 
поблизу гідрометеорологічної станції. Ство-
рення парку у цьому місці та саме така його 
назва  передбачені проектом Комплексної зе-
леної зони міста Чорткова, що розроблений на 
замовлення і за кошти міської ради конструк-
торським бюро Національного лісотехнічного 
університету України. Питання про створення 
тут парку не раз порушувалося мешканцями 
цього мікрорайону, що підтверджено багать-
ма письмовими колективними зверненнями. 
Він у майбутньому міг би стати місцем куль-
турного дозвілля для мешканців цілого міс-
та та району, але перш за все вулиць Князя 
Володимира Великого, Маковея, Січинського, 
Ягільницької, Золотарки... Тут вже зараз про-
живає близько 10 тисяч мешканців, триває 
активне житлове будівництво, але досі немає 
жодного парку – тоді, як за чинними місто-
будівними нормами для такої кількості меш-
канців мало б бути створено понад 5 гектарів 
зелених зон. Наразі реально створити на цій 
ділянці парк площею понад 2 гектари. 

Відповідне звернення ініціативної групи, 
адресоване місцевим органам влади, тоді 
підписали відомі у місті та районі люди: Юхим 
Макотерський, депутат міської ради, почес-
ний громадянин м. Чорткова; Володимир Мар-
мус, політичний в’язень радянського режиму; 
Олександр Стадник, депутат Тернопільської 
обласної ради; Любомир Білик, депутат місь-
кої ради, директор Чортківського державного 
медичного коледжу; Роман Пахолок, дирек-
тор Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу імені О.Барвінського; Тетяна Яблонь, 
депутат Чортківської районної ради, уповно-
важений представник депутатської групи На-
родний Рух України в районній раді;  Воло-
димир Погорецький, представник районної 
організації Української спілки ветеранів Аф-
ганістану; Сергій Гусак – «Правого сектора». 
Згодом про свою підтримку згаданої громад-
ської ініціативи не раз заявляли керівники 
районної ради та райдержадміністрації. Не 
зайвим буде нагадати, що й Указ Президента 
України «Про вшанування подвигу учасників 
Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 
Небесної Сотні» від 11 лютого ц. р.  зобов’язує 
місцеві органи влади здійснити заходи щодо 
цього.  Очільники влади міста також начебто 
не заперечували, але...

17 березня Чортківська міська рада ухвали-
ла рішення: «Підтримати звернення ініціатив-
ної групи про створення Парку пам’яті  Героїв 
Небесної Сотні» по вул. Князя Володимира 
Великого, 1 в м. Чорткові. Доручити відділам 
міської ради з питань містобудування, архітек-
тури та капітального будівництва; земельних 
ресурсів та охорони навколишнього серед-
овища вивчити питання відведення земель-
ної ділянки для закладення парку. Питання 

«вивчалося» більше місяця, на-
слідком цього «вивчення» стала 
робоча нарада, яка відбулася  
20 квітня у міській раді. 

На зустрічі стало відомо, що 
керівництво метеослужби тер-
міново заходилося набувати 
право на користування земель-
ною ділянкою, запропонова-
ною під парк Небесної Сотні. 
Жодних рішень на тій зустрічі 
не було прийнято – стало зро-
зуміло, що весну 2015 року для 
практичної реалізації ініціативи 
вже втрачено. 

Для порівняння – ініціатива 
подвигу учасників Революції 
Гідності та увічнення пам’яті 
Героїв Небесної Сотні шляхом 
створення символічної Алеї 
Слави у Нагірянці, підтримана 
Чортківською РДА, районною 
радою та сільською радою, 
була втілена у конкретні справи 
блискавично! Не гаючи часу, ще 
у квітні, і на папері, і на місце-
вості, виділили необхідну для 
цього ділянку, розпланували її – 
і відразу ж висадили декоратив-
ні  дерева… Хто і що заважало 
вчинити так у місті – не зрозуміло. 

Наступна сесія Чортківської міської ради 
зібралася аж 5 червня. На ній знову було 
поставлено питання про створення Парку 
пам’яті  Героїв Небесної Сотні. І ніхто начебто 
не був проти, і рішення по ньому знову було 
«ухвалено», однак у вельми лукавому фор-
мулюванні – створити парк, але – лише після 
внесення відповідних змін до Генерального 
плану міста…

Тут варто зауважити, що коли заходить 
мова про Генплан Чорткова, ми опиняємося 
на вельми непевному грунті: одні вважають, 
що він у місті є, а інші – що немає…  На офі-
ційному сайті міської ради впродовж трива-
лого часу відсутня будь-яка інформація про 
Генплан Чорткова, хоча за законом загальна 
доступність матеріалів генплану населено-
го пункту мала б забезпечуватися шляхом  
оприлюднення їх на веб-сайті органу місцево-
го  самоврядування.

Проект коригування Генерального плану 
Чорткова, розроблений інститутом «Місто-
проект» у 2007 році, було затверджено рі-
шенням сесії Чортківської міської ради 26 
листопада 2009-го. Треба сказати, що затвер-
джено із порушеннями законодавства, всу-
переч негативному висновку державної еко-
логічної експертизи, не зважаючи на критику, 
висловлену на громадських слуханнях. Тому 
не дивно, що 3 вересня 2010 р. Чортківський 
районний суд задовольнив протест прокура-
тури, визнавши незаконним та скасувавши 
те рішення. Очільники міста не погодилися з 
аргументами  чортківських суддів і апелюва-

ли – впродовж трьох років справа припадала 
пилом у Львівському апеляційному адмінсуді. 
Протягом усього цього часу – коли доля го-
ловного містобудівного документа громади 
міста, який визначає стратегію його просторо-
вого розвитку, залишалася вельми туманною 
– у місті продовжували роздавати земельні 
ділянки під забудову, приймати містобудівні 
рішення… Це ж так зручно постійно «бути в 
тумані»: у «потрібному» випадку можна зісла-
тися на буцімто чинний Генплан, у «непотріб-
ному»  відмовити, буцімто Генплан «прокура-
тури та судді хочуть зарубати»…

Врешті-решт, 19 вересня 2013 року львів-
ські судді в свою чергу визнають незаконним 
та скасовують рішення міської ради чотири-
річної давнини. Аргумент той самий – необ-
хідність проведення повторної державної 
екологічної експертизи як обов’язкова умова 
затвердження Генплану Чорткова. Але ніхто 
у міському керівництві й не думав реагувати 
на висновок суду про незаконність попере-
днього рішення, замовляти проект змін до 
містобудівного документа, подавати його на 
екологічну експертизу… Вже через тиждень 
після рішення суду ту саму проектну докумен-
тацію від 2007 року ще раз «перезатвердили» 
рішенням сесії: вже без жодних повідомлень 
у пресі, без громадських слухань, без будь-
якого обговорення у комісіях, як звикле – у 
повному «тумані»… А хто не згідний з такою 
практикою – «посудіться ще 4-5 років, хе-хе»!..

І дуже знаковим є той факт, що міським 
очільникам закортіло коригувати Генплан 
лише після появи ініціативи створення парку 
Небесної Сотні! Бачте, багато років не зава-

жала місту розвиватися відсутність у Генплані 
схеми інженерних мереж або схеми зеленої 
зони міста. Не ламала стратегії просторово-
го розвитку Чорткова багаторічна присутність 
стихійного речового ринку в самісінькому 
центрі міста, у зоні історичного охоронювано-
го ландшафту. Без внесення жодних змін до 
Генплану, всупереч йому, врозріз із концепці-
єю його авторів про необхідність збереження 
річкової долини як «блакитного меридіану 
міста» було збудовано величезний  критий 
ринок у прибережній захисний смузі Се-
рету. І лише цей жахливий Парк Небесної 
Сотні, виявляється, настільки суперечить 
стратегії Генплану, що не можна відразу 
відвести під нього ділянку, спочатку будемо 
замовляти проект внесення коректив до го-
ловного містобудівного документа…

Отже, мій прогноз – якщо керівництво місь-
кої ради демонструватиме таку ж «принципо-
вість» у питаннях розроблення містобудівної 
документації, як і досі, і якщо громаду міста 
це надалі влаштовуватиме – Парку Небесної 
Сотні у Чорткові нам не бачити ще до-о-овго. 

А жителям району новобудов на Кадубі до-
ведеться втішатися хіба що надією, що колись 
буде реалізовано плани створення тут іншого 
парку, а саме -Парку Матері і Дитини. Його ав-
тори проекту Генплану 2007 року пропонують 
створити не де-небудь, а на місці нинішнього 
сміттєзвалища… Радійте з того, матері і діти 
Чорткова!

Олександр СТЕПАНЕНКО,  
ЕГО «Зелений Світ»

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Цей жахливий, жахливий, жахливий... 
Парк Небесної Сотні у Чорткові

Як відомо, майже півроку чекає на реалізацію громадянська ініціатива створення у Чорткові Парку пам’яті Героїв Небесної Сотні. У «Голосі народу» вже повідомлялося про 
те, що вперше її було оприлюднено під час круглого столу, проведеного ініціативною групою 27 лютого у Чортківській районній раді. Той круглий стіл зібрав представників 

усіх зацікавлених сторін: громадських організацій та політичних партій, місцевих органів влади, закладів освіти та культури, депутатів рад різного рівня, журналістів, 
підприємців. Але час спливає і все більше людей звертається із запитанням: «То чи буде у Чорткові той парк?!». Адже рішень, які дозволяють вже цього року реалізувати 

громадянську ініціативу на практиці, все ще нема. У чому ж справа?.. 

Вулиця, забута владою
Мешканці вул. Монастирської нашого міста вирішили розповісти про свою «авеню». 

Запрошуємо жителів проблемних вулиць прилучитися до нашої ініціативи
 і поділитися своїм болем.
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Новинар

Радість і неприхована збентеженість 
поєдналися в серцях усіх присутніх… 140 
юнаків і юнок (серед них – 11 відмінників 
навчання), вже дипломованих спеціалістів 
– маляри, муляри, штукатури, лицюваль-
ники-плиточники, трактористи-машиніс-
ти сільськогосподарського виробництва, 
слюсарі з ремонту сільськогосподарських 
машин і устаткування, водії автотранспорт-
них засобів, оператори комп’ютерного на-
бору, конторські службовці, кухарі, офі-
ціанти, бармени, кондитери, машиністи 

холодильних установок – отримали візи-
тівку в професійну діяльність. 

Серед шанованих гостей та господа-
рів училища – заступник голови Чортків-
ської райдержадміністрації Іван Віват, 
священнослужителі різних конфесій, ди-
рекція навчального закладу, викладачі, 

майстри виробничого навчання, класні 
керівники, вихователі, батьки. 

Щирі вітання та слова настанов лину-
ли з уст виступаючих. 

– Відрадно, що українська молодь – 
хтива до навчання та праці, – мовляв Іван 
Віват. – У нелегкий час ми зараз живемо 
– війна на сході нашої держави. Освіта 
– це також своєрідна зброя, що дає змо-
гу не лише триматися в бурхливому по-
тоці життя, а й долати, перемагати міцні 
пороги-перешкоди. Відтепер, шановні 
випускники, ви вирушаєте в самостійне 
плавання, узявши кермо подальшої долі 

(як своєї, так і загалом України) в свої 
руки. А тому відстоюйте честь і гідність 
українську добротною чесною працею, 
творіть щасливе майбуття для себе і 
рідного народу. Від імені голови РДА 
Михайла Сташківа засилаю вам, молоді 
фахівці, найкращі побажання та вислов-
люю уклінну вдячність Василю Градово-
му (директорові ПАП «Дзвін») за добро-
дійство – працевлаштування одного з 
випускників даного училища. 

Директор навчального закладу Олег 

Іванілов, звертаючись до винуватців 
торжества, зазначив: 

– Навчителі дали вам, дорогі випус-
кники, теоретичні та практичні знання, 
так би мовити, по максимуму, але це 
лише мінімум того, що потрібно для по-
дальшого. Решта доведеться вам здо-

бувати самостійно своєю 
наполегливою працею, бо 
саме праця «вирізьблює» з 
людини Особистість. 

Із Божим благословен-
ням поповнили низку ва-
гомих настанов отці Антон 
Яворський та Володимир 
Білінчук, засвідчивши, що 
будь-яка праця твориться 
надарма, якщо немає ми-
лості Господньої. Всевиш-
ній вселяє в душі талант, 
який потребує майстерної 

відточеності рук працьовитих. А втім 
– вік живи, вік учись, втілюючи в життя 
всю новітність пізнання на благо людям.  

Із тривогою та водночас гордістю за-
значалось у мовленнях і те, що багато 
випускників ВПУ на часі відстоюють 
честь і незалежність рідного народу 
в російсько-українській війні. Уклінна 
вдячність захисникам Вітчизни та сумна 
мовчазність вилилися хвилиною шано-
бливої пам’яті загиблих Героїв України. 

У сув’язь святковості вплелися й 
урочистість вручення нагород, і вінець 
зачудованої української мелодики. За 
сумлінну та плідну працю, вагомі здо-
бутки  життєдіяльності навчального 
закладу грамотами та подяками депар-
таменту науки і освіти Тернопільської 
обласної державної адміністрації були 
винагороджені як загалом Чортківське 
вище професійне училище, так і зокре-
ма його очільник Олег Іванілов, кращі з 
кращих – викладачі, студенти та худож-
ні колективи Alma mater. 

І закружляла юнь у легкокрилому 
вальсі, а бентежність почуттів завше 
гоститиме при одному лише спогаді про 
студентські роки…

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Відгомін свята

Широкі далі та незвідані шляхи 
У променях сонця ласкавого, підхоплюючи подих вітру, сповненого духмяністю липового цвіту, розвивалися 
жовто-блакитні та червоно-чорні знамена – символи України. Святковий настрій, помережаний краплинами 

смутку, панував у Чортківському вищому професійному училищі. Адже першого липня навчальний заклад 
випроводжав у плин самостійного життя своїх випускників.

Коли на службі у людини – Сонце
Від найбільшого й найпотужнішого в нашій сонячній сис-

темі світила, як доводять науковці, ми, земляни, залежимо 
не тільки фізіологічно, а й психологічно. А зі стрімким розви-

тком надсучас-
них технологій 
– виявляється, 
ще й матері-
ально. Бо хіба 
завадить ко-
мусь нині, мож-
ливо, й дешев-
ша електрична 
енергія? Ось, 

на фото, сонячні батареї на одному з обійсть Чорткова, – як 
генератор електричного живлення. Все настійніше вони по-
бутують як невід`ємний атрибут нашого побуту. Маємо намір 
деталізувати для читачів районки обрії таких можливостей 
в одному з номерів.

«Гуцульщина» поспішатиме
Були часи, коли через станцію Чортків простували кілька 

поїздів дальнього сполучення – навіть міжнародних. Нині ж 

з того розряду маємо один, але ж до столиці! І той обіцяє 
стати трохи більш швидкісним. Бо вже незабаром, у третій 
декаді липня (від 20-27 числа), поїзд № 458, іменований на-
разі Ворохта – Київ, Рахів – Київ, зватиметься «Гуцульщи-
на», дістане означення за № 358 і сполучатиме зі столицею, 
окрім названих пунктів, ще й Яремче. Та що суттєвіше, ви-
рушаючи на Київ, цей потяг прибуватиме до Чорткова о 20-й 
год. 42 хв. – трохи більше як на півгодини пізніше. А от до 
столиці прибуватиме раніше на цілих 46 хв.: о 6 год. 14 хв. 
замість семи ранку. Часові стандарти того, що у зворотно-
му напрямку, 357-го, не зміняться: відправлення зі столиці о 
16-й 53, прибуття до Чорткова о 2-й год. 49 хв.

Зачудування старим містом
Минулих п`ятниці й суботи, упродовж двох днів, на тере-

нах області проводився перший фотопленер, влаштова-
ний управлінням 
туризму облдер-
жадміністрації для 
фотографів Тер-
нополя й Києва. 
Приємно, що низка 
найсокровенніших 

в плані зачудування туристичною 
спільнотою місць Тернопільщини 
умістила й наше древнє місто над 
Серетом – майстри фотографіч-
ної справи натхненно трудилися в 
старій частині Чорткова, зокрема 
в костелі св. Станіслава та біля 
нього, а також на території Чорт-
ківського замку.  

 «У мандрах світу – інша паралель»
Ім`я Ярослава Дзісяка добре 

знане прихильниками районки. 
Однак передовсім як історика й 
науковця. А ось зі сторінок своєї 
чергової збірки поезій «Форте-
ці катренів» постає його зовсім 
інший образ – блукальця та 
мрійника, чуттєвого романтика 
й непересічного філософа. Тут 
довільно переплелися до сприй-
мання спраглою душею чотири-
рядкові вірші (катрени) зі світли-
нами замків, фортець та їх руїн. 
Більшість тих поетичних строф 
писана в дорозі, чим автор і під-
тверджує своє літературне ім`я 

– Ярослав Дорожний. А втім – годі: аби збагнути насолоду 
від чуттєвості письма, його варто прочитати...

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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Зустрічі

Нещодавно довелось побувати на околиці с. Більче-
Золоте. Зачарований нерукотворною красою цього 

куточка нашої прекрасної Батьківщини. 
Скільки любові й фантазії вложив Творець в цей 

істинно райський куточок!
Поважний плин Серету, п`янкий аромат липи, коралові за-

вушниці черешень... Огорнутий серпанком вранішнього ту-
ману, поринаєш в цей казковий світ.

Як доповнення до цієї чудової місцини розкинулась спор-
тивно-оздоровча база відпочинку Чортківського державного 
медичного коледжу, розміщення якої природно вписується 
в довкілля. Після побаченого починаєш розуміти, скільки 
доброго і прекрасного може створити людина. І не просто 
людина, а господар, який з добрими й благими намірами бе-
реться до своєї праці. Таким файним господарем з широкою 
натурою і є Любомир Степанович Білик.

На території бази всюди видно хазяйновиту руку, немає 
нічого випадкового – все розставлено по своїх місцях. Че-
пурні будиночки сміються вікнами, сховавшись поміж чере-
шень; яблуньки у білих «спідничках» вишикувались рядами, 
немов на параді; милує око, манить і зваблює городина. 
Поцямкують в загороді кумедні свинки, поважно пасуться 
коні, півень подає знак, що ранок настав, і ослик Михась 
голосисто дає про себе знати на цілу округу. Навіть бусол 
облюбував собі місцину і походжає повагом. За народним 
повір`ям, лелеки не гніздяться в поганих місцях. Так що Вам, 
Любомире Степановичу, ще – багато-багато добра і наснаги 
до праці. Бо завдяки таким людям, як Ви, наш край стає ба-
гатшим і красивішим.

Володимир ШЕРСТІЙ, 
член НСЖУ

До цієї зустрічі всі готувалися ретельно – адже 
вона особлива. Минуло 45 років від дня закінчення 
педагогічного училища для однієї із груп колишніх 

студентів. Тоді вони роз̀ їхалися в різні кутки країни 
двадцятилітніми, а тепер зустрічаються солідними 

людьми – їм по 64-65 років.
З цікавістю спостерігала я, як вони віталися поміж себе, 

не здогадуючись, хто це. Лише згодом називали ім`я. Мені 
було приємно бачити їх такими елегантними, підтягнутими, 
з виразом глибокого інтелекту на обличчях. Українська інте-
лігенція! Частина з них перебувала на Майдані, коли «бер-
кутівці» розстрілювали Майдан, і їм не вірилося, що живими 
повернуться додому... 

Мої «дітки» – патріоти! Вони не тільки навчають, а й вихо-
вують наступні за їхнім покоління у повному розумінні слова. 
Під час розповідей про життя-буття кожного з них мене спо-
внювала гордість за училище, що дало їм глибокі знання, а 
життя додало впевненості у їхній нелегкій праці. Всі здобули 
вищу освіту, створили благополучні сім`ї, виховали вже сво-
їх дітей активними громадянами України. Почуваюсь щасли-
вою, що дожила до цієї зустрічі, а на серці спокійно: є кому 
будувати демократичну самостійну Україну!

Мої вихованці вирішили пройтися вулицями і побачити 
зміни. Їх здивувало, що за такої бідності в державі місто 
менш-більш впорядковане і має культурний вигляд. Поба-
чили впорядковані скверики, квіткові клумби, світлофори 
на перехрестях, вимощені плиткою тротуари, лавочки на 
автобусних зупинках, естетичну рекламу у вікнах магазинів. 
Попросили мене розповісти про голову міста, як він працює, 
щоб дещо запозичити і порекомендувати використати досвід 
своїм міським головам. Враження від цієї зустрічі незабут-
ні. Прощалися всі зі сльозами на очах. Товариське, майже 
родинне почуття переповнювало всіх. Дружба – це велика 
сила.

Нехай їм щастить в житті і Господь посилає їх сім`ям благо-
словення.

Ольга ДЖУМАГА, 
колишній викладач Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу ім. О.Барвінського

Районною організацією Національної спілки журналістів 
України зініційовано, а по суті, відроджено запроваджений 
ще 2007 року конкурс на кращий літературний чи 
газетно-публіцистичний твір ім. Петра Шептиць-
кого – напередодні Дня журналіста й водночас 10-ї річниці 
по смерті того, до участі в конкурсі чийого імені запрошують-
ся всі творчі небайдужі сили.

На конкурс подаються роботи публіцистичного характеру, 
художнього слова, фотосвітлини, які публікуватимуться в ча-
сописах «Голос народу», «Чортківський вісник», на інтернет-
сайті «Золота Пектораль». Триватиме конкурс до 1 березня 
наступного року – дати народження покійного журналіста. 
Переможців буде відзначено і Грамотами, й грошовими пре-
міями. Переможець дістанеться можливості опублікування 
його роботи на сторінках журналу «Золота Пектораль».

Отож, чекаємо на ваші твори, небайдужі дописувачі 
районки! Пишіть та заходьте: м. Чортків, вул. Зелена, 
3, (електронна адреса: golnar@ukr.net), телефонуйте: 
2-15-42, 2-36-85.

відкрилися для вас, випускники! Через 45 років

Поруч з нами

Файний господар

Конкурс

У морі барв і роз-
маїття дивовижною 
радістю і незбаг-
ненною бентежніс-
тю лунає симфонія 
літа. Вона непо-
вторною чарівніс-
тю звучить для 
чисельної дружної 
родини Чортків-
ського державного 
медичного коле-

джу. Виряджає рідна 
Аlma mater у самостій-
не звершення майбут-
тя своїх випускників. 

Урочистим строєм, 
очолюваним керма-
ничем навчального 
закладу – канд. мед. 
наук, заслуженим 
лікарем України Лю-
бомиром Біликом, із 
шанованою когортою 
поважних гостей (го-
ловою Тернопільської 
обласної ради Васи-
лем Хомінцем; депу-
татом облради Олек-
сандром Стадником, 
очільником Чортків-
ської РДА Михайлом 
Сташківим; заступни-
ком голови Чортківської райради Любомиром Хруставкою, 
мером Чорткова Михайлом Вербіцьким; головами державних 
кваліфікаційних комісій: Світланою Сміян, Наталією Банади-
гою та Іриною Мосейчук), у супроводі своїх наставників-ви-
кладачів, рідних і близьких, під державними знаменами та 
хоругвою вишу крокують учорашні спудеї усіх відділень до 
катедрального собору Верховних Апостолів Петра і Павла. 
Стало доброю традицією медичного коледжу кожне величне 
дійство розпочинати спільною святою молитвою. 

І вознеслося благословення Господнє вустами священнос-
лужителів храму.

«За все, що звершається сьогодні, – мовляв до випускни-
ків о. Володимир Заболотний, – слід уклінно завдячувати 
Всевишньому. Зерно, яке заклали педагоги, зрошуючи плід-
ною працею навчительства, проросло благодатним колосом 
ваших здобутків. Тепер життя закладає нові зернини у ниву 
вашої самостійності. Створений у коледжі мікроклімат тепла 
й опіки дає вам можливість вирощувати плоди доброти, ще-
дрості й щирості… Нехай кожен новий етап вашого майбуття 
супроводжується молитвою вдячності Господу». 

Многоголоссям розлинулося «Многая літа!»… 
Липневе надвечір’я повниться веселим гомоном і заледь 

помітним хвилюванням велелюдного святкового зібрання. 
Бурхливими оплесками зустрічають уже на центральній пло-
щі міста винуватців торжества. Ось вони – красиві й змужнілі, 
сповнені наснаги та трішки зніяковілі від надуваги – дефе-
люють у розкішному вишиваному вбранні почесним колом. 
У їх очах – осяйна радість, а в душах причаївся смуток, бо 
ж попереду – незвідані далі-дороги. Та це – завтра… А сьо-
годні – отримання дипломів, які засвідчують здобутий фах 
молодими спеціалістами медичної галузі. 

Промінилися слова вітань, побажань, напутності та вдяч-
ності… 

«Від сьогодні ви вже не студенти, а колеги, – звернувся до 
випускників директор коледжу Любомир Степанович. – Бо 
вручено документ, який затверджує ваше право працювати 
на царині медичній. Упевнений, кожен із вас стане окрасою 
будь-якої установи: чи то лікувального закладу, чи то на-
вчального… Чиніть добро, і воно повернеться до вас у сто-
крат. Навчайтесь, працюйте, удосконалюйтесь і пам’ятайте 
– сила і велич людини не в тому, що вона має, а в тому – ким 
вона є. Будьте щирими патріотами нашої Батьківщини…». 

«Відрадно, що українська медицина поповнилася майже 
чотирмастами молодших спеціалістів, – мовив очільник 
облради Василь Хомінець. – Сьогодні – молоді фахівці, 
завтра – сотні врятованих життів і тисячі повернутого лю-
дям здоров’я. Ви обрали найблагороднішу професію. Тож 
гордо несіть звання послідовників Гіппократа, виконуйте 
місію, яка призначена вам Всевишнім». 

Сердечні зичення, висловлені шанованими гостями вро-
чистостей; промовцями від імені кураторів, батьків і випус-
кників, впліталися у вінець найщиріших побажань доброї 
долі. Святковий настрій мережився музичними дарунками.

Надзвичайним зворушливим вкрапленням і нестримним 
щемом у душі кожного з присутніх бриніли миті вручення 
дипломів з відзнакою, проголошення клятви українського 
медика, чаруючого незабутнього вальсу та уклін шанування 

славетному Кобзареві.  
Щасти вам, молоді спеціалісти-медики; нехай у ваших сер-

цях рясно проростає любов і вдячність, кожна мить дня при-
йдешнього наповнюється сріблястим водограєм людського 
та сонячного тепла, натхненням і Божою ласкою! 

Завершальним гучним акордом урочистостей пролунав 
дзвінкоголосо Славень України. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ  



УТ-1
07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини 
07.30, 23.15 На слуху 
09.00 Вiчне 
09.15 Казки Лiрника Сашка 
09.30 Мультфiльм 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.55 Д/ф «Сага старовинної 
пущi. Оповiдь про крука» 
12.20 Утеодин з Майклом 
Щуром 
13.10 Вiкно в Америку 
13.30, 20.00 Про головне 
15.50 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
16.20 Х/ф «Партiя в шахи» 
18.15 Час-Ч 
19.00 Дорогi депутати 
19.30 Перша шпальта 
21.40 З перших вуст 
21.50 Подорожнi 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.15 Домашня скарбничка 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.35 ТСН
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля 4» 
11.00, 12.20 Т/с «Асi» (1) 
13.20, 13.55 «Ворожка» 
14.20 «Слiпа» 
14.55 «Не бреши менi» 
15.50 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.15 Т/с «Свати - 4» (1) 
21.15, 23.05 Т/с «Ключi вiд 
щастя» (2) 
00.00 «Мiнкульт» 
00.55 Х/ф «Адам» (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 12.20 Т/с «Фродя» 
13.40, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.25, 16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
22.50 Т/с «Перше кохання» 
00.40 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Улас Самчук» 
10.35 «Назбиране» 
10.50, 16.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15 «Загубленi у часi» 
13.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «МIКС» 
15.30 «На скрижалях мого 
серця» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.15 «100 шедеврiв» 
17.30 «До чистих джерел» 
18.30 Д/ф «Художник 
Катерина Бiлокур» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.00 «Урок... для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. 
СВIДЧЕННЯ ЧАСУ 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма «Про нас» 
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УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.30, 23.25 На слуху 
08.45 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.15 Казки Лiрника Сашка 
09.30 Мультфiльм 
09.40 Хто в домi хазяїн? 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.55 Як ваше здоров’я? 
12.30 Нотатки на глобусi 
13.20, 18.15 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.30 Вiйна i мир 
16.15 Книга ua 
16.45 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
17.20 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
18.50 Т/с «Новели 
Мопассана» 
21.40 З перших вуст 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.15 Тепло.ua 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.05 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля» 
11.00 Т/с «Асi» (1) 
12.20, 20.15 Т/с «Свати - 4» (1) 
13.20, 13.55 «Ворожка» 
14.20 «Слiпа» 
14.55 «Не бреши менi» 
15.50 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Чорна троянда» (1) 
21.15, 22.10 Т/с «Ключi вiд 
щастя - 2» (1) 
23.25, 01.45 Х/ф «Родинне 
весiлля» (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.10, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.25, 14.20 «Судовi справи» 
14.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.45 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 9» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
22.40 Т/с «Перше кохання» 
00.35 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Моя колиска» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.45 «Володимирська 
гiрка» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Золота провiнцiя» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Земляки» 
17.30 «Живе багатство 
України» 
18.00 «Україна невiдома. 
Звiдки взялися українцi?» 
18.30 «Мiй рiдний край» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Своє, українське» 
20.00 «Дiловий ритм» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа 
правди 

08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00 Творчий вечiр 
В.Крищенка 
14.00 Х/ф «Захист Лужина» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Виверження 
вулкану» (2) 

ICTV
05.20, 14.00 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10, 02.25 Т/с «Стрiла» 
11.50, 13.20, 16.20 Т/с 
«1942» 
12.45, 15.45 Факти. День 
17.40, 22.25 Т/с «Пiд 
зливою куль» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.30 Т/с «Розвiдники» 
23.25 Х/ф «Широко 
крокуючи» (2) 
01.00 Х/ф «Жах на вулицi 
В’язiв-2. Помста Фреддi» (2) 

СТБ
06.25, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.10 «Зiркове життя. 
Краса на кiнчику 
скальпеля» 
09.00 «Зiркове життя. 
Зiрковi весiлля» 
10.05 «Врятуйте нашу 
сiм’ю» 
11.45 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-3 
з Павлом Костiциним» 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.30 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.12 Т/с «Друзi» 
10.05, 17.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
15.00 Серця трьох 2 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.10 Т/с «СашаТаня» (2) 
23.05 Перфект 
00.20 Х/ф «Дочка мого 
боса» (2) 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 18.50, 23.50 
«Люстратор 7.62» 
09.10, 00.00 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
09.50, 19.20 «Секретнi 
матерiали» 
10.05 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
11.00 Д/п «Знищенi за мить» 
12.10 Х/ф «Падiння борту 
№1. Частина 2» 
13.50 Т/с «Iнспектор Алекс» 
15.30, 20.20 Т/с 
«Перевiзник» 
16.30 «СуперОблом.UA-2» 
17.30 «6 кадрiв» 
21.20 Х/ф 
«Крутi стволи» 
00.30 Х/ф «Сага: 
Прокляття Тiнi» 
02.20 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.15, 08.25 Вiд першої 
особи 
07.30, 23.15 На слуху 
08.45 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.15 Казки Лiрника Сашка 
09.30 Мультфiльм 
09.40 Як це? 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.50 Свiтло 
12.00 Авторський проект 
«Вересень» 
12.20 Слiдство. Iнфо 
13.20, 18.15 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.30 Надвечiр`я 
16.30 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
17.00 Д/с «Замки Європи» 
17.50 Зроблено в Європi 
18.50 Т/с «Новели 
Мопассана» 
21.40 З перших вуст 
21.50 Спецпроект 
програми «Схеми» «З Росiї 
з готiвкою» 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.15 Домашня скарбничка 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.00 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля» 
11.00 Т/с «Асi» (1) 
12.20, 20.15 Т/с «Свати - 4» (1) 
13.20, 13.55 «Ворожка» 
14.20 «Слiпа» 
14.55 «Не бреши менi» 
15.50 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Чорна троянда» (1) 
21.15, 22.05 Т/с «Ключi вiд 
щастя - 2» (1) 
23.20 Х/ф «Сайрус» (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.10, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
13.25, 14.20 «Судовi справи» 
14.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.45 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 9» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
22.45 Т/с «Перше кохання» 
00.35 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 Д/ф «Африканський 
вухастий сокiл» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Ми українцi» 
14.00 «Чарiвне джерело» 
14.30 «НАТО: мiфи та реалiї» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без 
нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «ПрофStyle» 
17.30 «Перлини 
Прибузького краю» 
18.00 «У дорозi» 
18.45 «Край, в якому я 
живу» 
19.30 «Що робити?» 
20.25 «Мальовниче 
Тернопiлля» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

11.00 Дитяча година 
12.10 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Витiвки у 
старовинному дусi» 
16.00, 19.00, 22.00 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма «Розкiшнi 
маєтки» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Абсолютне 
вторгнення» (2) 

ICTV
06.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.55 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Т/с «Стрiла» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Провокатор 
14.50, 16.20 Х/ф 
«Космiчний джем» 
16.55 Х/ф «Пригоди Плуто 
Неша» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.20 Х/ф «Вiдлiк убивств» (2) 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.35 «Зiркове життя. Нянi-
монстри» 
09.35 «Зiркове життя. 
Перше кохання зiрок -3» 
10.30 «Зiркове життя. Куди 
зникають зiрки» 
11.40 Х/ф «Двi iсторiї про 
кохання» (1) 
13.40 «Хата 
на тата» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-3 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Вагiтна у 16» 
23.45 «Доньки-матерi» 
00.35 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.35, 07.40, 08.05 
Закованi 
06.05 М/с «Скубi Ду: 
Корпорацiя загадка» 
07.37 М/с «Барбоскiни» 
07.45 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.07 Т/с «Друзi» 
10.05 Єралаш 
12.15 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
16.25 Х/ф «13 друзiв 
Оушена» 
19.00 Ревiзор 
22.10 Страстi за Ревiзором 
00.10 ППШ-2 
01.30 Служба розшуку 
дiтей 
01.35 Х/ф 
«Екстрасенс: Лабiринти 
розуму» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.30 Т/с «Пригоди 
Мерлiна-4» 
10.10 Т/с «Атлантида» 
12.00 Х/ф «Приборкувачi 
хвиль» 
14.00 «Вайпаут» 
16.30 «Top Gear» 
17.30, 19.00 «ДжеДАI» 
18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
18.50, 23.50 «Люстратор 
7.62» 
19.20, 23.15 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Т/с «Перевiзник» 
21.20 Х/ф «Викрадення 
лiтака» 
00.00 Т/с «Секта» 
01.35 Х/ф «Карпатське 
золото» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.25 На слуху 
08.45 Телемагазин 
09.00 Вiчне 
09.15 Казки Лiрника Сашка 
09.30 Мультфiльм 
09.40 Хочу бути 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
10.50 Подорожнi 
12.00 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.30 Дорогi депутати 
13.20, 18.15 Час-Ч 
13.30, 20.00 Про головне 
15.30 Фольк-music 
16.35 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
17.35 Перша студiя 
19.00 Першi на Першому 
19.30 Авторський проект 
«Вересень» 
21.40 З перших вуст 
21.50 Вiйна i мир 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
23.15 Вертикаль влади 
00.15 Домашня скарбничка 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля 4» 
11.05 Т/с «Асi» (1) 
12.20, 20.15 Т/с «Свати - 4» (1) 
13.20, 13.55 «Ворожка» 
14.20 «Слiпа» 
14.55 «Не бреши менi» 
15.50 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Чорна троянда» (1) 
21.15 Т/с «Ключi вiд щастя» (2) 
22.10, 23.05 Т/с «Ключi вiд 
щастя - 2» (1) 
00.20 Х/ф «500 днiв лiта» (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Здрастуй, 
мамо!» 
11.10, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.25, 14.20 «Судовi справи» 
14.50 «Сiмейний суд» 
15.35, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 9» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 04.40 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
22.50 Т/с «Перше кохання» 
00.40 Т/с «Зцiлення 
любов’ю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Будьте здоровi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Володимир зорав, 
Ярослав засiяв» 
14.00 «Клара Лучко. 
Завоювати життя» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 «Народнi перлинки з 
бабусиної скриньки» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Замки Тернопiлля» 
17.15 «Кiт Фiнiк» 
17.30 «Iсторiя рiдного краю» 
18.00 «А у нас кiно знiмали» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
18.45 «Просто неба» 
19.30 «Зона ризику» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 

07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Амазонки» 
17.30 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Головоломка» (2) 

ICTV
05.20, 14.00 Провокатор 
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 03.00 Т/с «Стрiла» 
11.50, 13.20, 16.20 Т/с «1942» 
12.45, 15.45 Факти. День 
17.45 Т/с «Лягавий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.30 Т/с «Розвiдники» 
22.25 Т/с «Пiд зливою 
куль» 
23.25 Х/ф «Ханна» (2) 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.00 «Зiркове життя. 
Зiрковi зради» 
09.00 «Зiркове життя. Дiти-
злочинцi» 
10.05 «Моя правда. 
Наталя Крачковська. 120 кг 
самотностi» 
11.00 «Моя правда. Вiктор 
та Iрина Салтикови. 
Розплата за любов» 
11.55 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» 
(1) 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-3 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.40, 07.45, 08.10 
Закованi 
06.05 М/с «Скубi Ду: 
Корпорацiя загадка» 
07.42 М/с «Барбоскiни» 
07.47 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.12 Т/с «Друзi» 
10.05, 17.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
11.55 Т/с «Татусевi дочки» 
14.55 Серця трьох 2 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.10 Т/с «СашаТаня» (2) 
23.10 Перфект 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 18.50, 19.20, 23.50 
«Люстратор 7.62» 
09.20, 23.15 «Секретнi 
матерiали» 
09.35 Д/п «Зброя майбутнього» 
10.30 Д/п «Знищенi за мить» 
12.10 Х/ф «Падiння борту № 1. 
Частина 1» 
13.50 Т/с «Iнспектор Алекс» 
15.30, 20.20 Т/с 
«Перевiзник» 
16.30 «СуперОблом.UA-2» 
17.30 «6 кадрiв» 
21.20 Х/ф «Американець» 
00.00 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
00.30 Х/ф «Кiнець гри» 
02.15 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
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УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
21.00 Новини 
07.30, 23.15 На слуху 
09.15 Казки Лiрника Сашка 
09.30 Мультфiльм 
09.40 Школа Мерi Поппiнс 
10.00, 14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту» 
11.05 Х/ф «Партiя в шахи» 
13.20 Час-Ч 
13.30 Про головне 
15.30 Спогади 
16.00 Фiльм про фiльм 
16.30 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
17.00 Тенiс. Кубок Девiса 
21.40 З перших вуст 
21.50 Перша студiя 
23.00, 00.00 Пiдсумки 
00.15 Домашня скарбничка 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» (1) 
09.40 «Чотири весiлля» 
11.00 Т/с «Асi» (1) 
12.20 Т/с «Свати - 4» (1) 
13.20, 13.55 «Ворожка» 
14.20 «Слiпа» 
14.55 «Не бреши менi» 
15.50 «Сiмейнi мелодрами - 5» 
17.10 Т/с «Чорна троянда» (1) 
20.20 «Мультибарбара 
2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ 2015» 
23.00 «Свiтське життя» 
00.00 Х/ф «Бобер» (2) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
11.10, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.25, 14.20 «Судовi справи» 
14.50, 16.15 «Сiмейний суд» 
16.45 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 9» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
23.30 Х/ф «Ти будеш 
моєю» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Наодинцi з усiма» 
12.45 «Тема дня» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Сад. Город. Квiтник» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Схiд-Захiд. 
Децентралiзацiя» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Все про їжу» 
18.00 «Учнiвський щоденник» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Захiдний експрес» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства.
Iнфо» 

08.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Принцеса Карабу» 
17.30 Програма «Гаджет Time» 
17.40 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Кохаючись» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05 Т/с «Стрiла» 
11.50, 13.10, 16.20 Т/с 
«1942» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05 Провокатор 
17.40, 22.25 Т/с «Пiд 
зливою куль» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.30 Т/с «Розвiдники» 
23.30 Х/ф «Швидше кулi» (2) 

СТБ
09.00 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай» (1) 
10.50 Х/ф «Бiле сонце 
пустелi»(1) 
12.35 Х/ф «Велика 
перерва» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00 Х/ф «Мама напрокат» (1) 
22.35 Х/ф «Нiколи не 
забуду тебе» (1) 
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.12 Т/с «Друзi» 
10.05, 17.10 Т/с «Не родись 
вродлива» 
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
15.05 Серця трьох 2 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.10 Т/с «СашаТаня» (2) 
23.10 Х/ф «Брати Грiмм» (2) 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 18.50 «Люстратор 7.62» 
09.10 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
09.50 «Секретнi матерiали» 
10.05 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
11.00 Д/п «Знищенi за мить» 
12.10 Х/ф «Вогняне коло. 
Частина 2» 
13.50 Т/с «Iнспектор Алекс» 
15.30 Т/с «Перевiзник» 
16.30 «СуперОблом.UA-2» 
17.30 «6 кадрiв» 
19.20 Х/ф «Заручник» 
21.30 Бокс. Єфимович 
(Україна) - Еронен 
(Фiнляндiя), Далакян 
(Україна) - Морено 
(Iспанiя), Сенченко 
(Украина) - Мелiс (Естонiя). 
Пряма трансляцiя 
00.20 Х/ф «Розумний 
сумнiв» 
01.50 Х/ф «Вперед за 
скарбами гетьмана!» 

УТ-1
06.00, 07.30 Пiдсумки 
06.20 У просторi буття 
07.50 Вертикаль влади 
08.30, 00.05 
Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
09.10 Мультфiльм 
09.40 Нотатки на глобусi 
10.00 Зроблено в Європi 
10.30 Книга ua 
10.55 Д/с «Китай на кiнчику 
язика» 
12.10 Етнографiчнi 
замальовки (Грузiя) 
12.20 Д/ф циклу 
«Етнографiчнi нариси» 
13.00 Свiтло 
14.05 Д/с «Замки Європи» 
15.00 Тенiс. Кубок Девiса 
19.20 Фiльм про фiльм 
19.35 Х/ф «Пропала 
грамота» 
21.00 Новини 
21.40 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.15 Iнша музика з 
Олексiєм Коганом 
22.40 Мегалот 
23.00 День Янгола 

1+1
06.30, 20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
07.10, 19.30 ТСН
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» (1) 
09.00 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.15 «Свiтське життя» 
10.15, 00.50 Х/ф 
«Випадковий попутник» (1) 
12.05 Х/ф «Олександра» 
14.05 «Сказочная Русь» 
14.45 «Вечiрнiй Київ» 
16.35, 21.10 «Вечiрнiй 
квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
23.00 Х/ф «Все про Стiва» (2) 

ІНТЕР
06.40 Х/ф «Мiсто Зеро» 
08.40 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Х/ф «За сiмейними 
обставинами» 
12.05 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
15.45 Х/ф «Ти будеш моєю» 
17.25, 20.30 Т/с «Лабiринти 
долi» 
20.00, 01.25 «Подробицi» 
22.00 Т/с «Здрастуй, мамо!» 
01.55 Х/ф «Iнтердiвчинка» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Учнiвський 
щоденник» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.30 «На часi» 
13.00 Д/ф «Кам’янець-
Подiльський» 
13.20 «Слiд» 
13.40 «Патрiарх» 
15.00 «Сумщина INKOGNITO» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «Подорожнi 
замальовки» 
20.15 «Храми Подiлля» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма «Про 
нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Везуча» 
09.00 Час-Tайм 

09.30, 23.00 Програма 
«Євромакс» 
10.00, 22.30 Вiкно в 
Європу. Сильнi разом 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.00 Програма «Компромiс» 
12.30 Україна. 
Перезавантаження 
14.00 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Бал казок» 
16.20 Програма «Гаджет Time» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
21.30 Творчий вечiр 
В.Крищенка 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.35 Провокатор 
10.15 Секретний фронт 
11.10 Антизомбi 
12.05 Дiстало! 
12.45 Факти. День 
13.20 Громадянська 
оборона 
14.15 Iнсайдер 
15.15 Т/с «Розвiдники» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Зоряний 
десант» 
22.25 Х/ф «Сфера» (2) 
01.05 Х/ф «Жах на вулицi 
В’язiв-5. Дитя сну» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.45 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай» (1) 
12.35 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
14.00 Х/ф «Мама напрокат» (1) 
15.55 Х/ф «Нiколи не забуду 
тебе» (1) 
18.00 Х/ф «Тато напрокат» (1) 
22.10 Х/ф «Zolushka. ru» (1) 
00.15 «Давай поговоримо 
про секс 2» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 06.45 Закованi 
06.05 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi штани» 
06.47 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.55 Файна Юкрайна 
09.45 Ревiзор 
13.00 Страстi за Ревiзором 
15.00 Хто зверху - 3 
18.50 Х/ф «Красуня та 
чудовисько» 
21.00 Х/ф «Робiн Гуд - 
принц злодiїв» 
23.50 Х/ф «Монгол» (2) 
02.05 Х/ф «Джона Хекс» (3) 
03.20 Т/с «Таємне коло» (2) 
04.00 Зона ночi 

2+2
06.40 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.40 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 «ДжеДАI» 
14.00 Т/с «Атлантида» 
15.50 Х/ф «Острiв 
МакКiнсi» 
17.30 Х/ф «Мiсiя на Марс» 
19.30 Х/ф «Дев’ять життiв» 
21.10 Х/ф «Фактор 8» 
23.00 Х/ф «Воїн» 
00.40 Х/ф «Колекцiонер» 
02.10 Х/ф «Вiдьма» 

УТ-1
07.30 Шеф-кухар країни 
08.10 Агровектор 
08.25, 00.05 
Гумористичний клуб 
«Золотий гусак» 
08.40 Тепло.ua 
09.00 Як це? 
09.25 Хто в домi хазяїн? 
09.45 Школа Мерi Поппiнс 
10.00 Хочу бути 
10.40 Спогади 
11.15 Х/ф «Пропала грамота» 
12.50 Фольк-music 
14.00 Тенiс. Кубок Девiса 
19.00 Театральнi сезони. 
Пам’ятi Богдана Ступки 
19.30 Т/с «Новели 
Мопассана» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Альтернативна 
музика 
23.00 День Янгола 
00.15 Домашня скарбничка 

1+1
06.35 М/ф «Якось у лiсi» (1) 
08.00, 08.35 М/с «Пригоди 
ведмедикiв Гаммi» (1) 
09.00 Лотерея «Лото-
забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска - 2: 
пригоди в Арктицi» (1) 
09.45 «Маша i ведмiдь» (1) 
10.15 ТСН: «Телевiзiйна 
служба новин» 
11.00, 12.05 «Свiт 
навиворiт: Латинська 
Америка» 
13.20 «Iнспектор Фреймут» 
14.50 «Територiя обману» 
15.45 «Повернiть менi 
красу» 
16.55, 18.05 «Чотири 
весiлля 4» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Темнi води» (2) 
00.20 Х/ф «Дякую за 
любов» (2) 

ІНТЕР
06.00 Х/ф «За сiмейними 
обставинами» 
08.15 «Удачный проект» 
09.10 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
11.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 3» 
14.15 Т/с «Лабiринти долi» 
18.05, 21.30 Т/с «Зозуля» 
20.00 «Подробицi тижня» 
23.25 Т/с «Здрастуй, 
мамо!» 
02.45 Х/ф «Снайпер 2» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.45 «Думки вголос» 
16.00 «Храми Подiлля» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Здоровенькi були» 
17.30 «Тригiрська обитель» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Влада таланту» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.30 «Перемога, свята 
Перемога!» 

TV-4
06.00 Х/ф «Везуча» 
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
07.45, 09.45 Ранковий 
фiтнес 

08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.00 Дiм книги 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Бал казок»
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
16.30 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Радiо Вест» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
08.35 Зiрка YouTube 
11.00, 13.00 Дивитись усiм! 
12.45 Факти. День 
13.45 Х/ф «Грейсток. 
Легенда про Тарзана» 
16.25 Х/ф «Зоряний 
десант» 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Голоднi iгри» 
23.05 Х/ф «Сталь» (2) 

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

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.50 Закованi 
06.05 Х/ф «Привид замка 
Кентервiль» 
07.30 М/ф «Скубi Ду на 
островi мерцiв» 
13.10 Х/ф «Робiн Гуд - 
принц злодiїв» 
16.05 Х/ф «Красуня та 
чудовисько» 
18.10 Х/ф «Iсторiя лицаря» 
21.00 Х/ф «Патрiот» (2) 
00.10 Х/ф «Занепалий» (3) 

2+2

06.00 Мультфiльми 
06.40 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.00 «Бушидо» 
09.50 «Легенди 
кiкбоксiнгу» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 Д/п «Страшне 
завтра» 
13.00 «Секретнi 
матерiали» 
14.00 Т/с «Рекс» 
16.00 Х/ф «Пригоди 
Посейдона» 
19.30 Х/ф «Заручник» 
21.30 «Профутбол» 
23.10 Х/ф «Розумний 
сумнiв» 
00.40 Х/ф «Фактор 8» 
02.20 Х/ф «Богдан-Зiновiй 
Хмельницький» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Сумлінна робота почне 

приносити плоди. Але вам 
необхідно продумати, як кра-
ще використати робочий час, 
звільнивши себе від непо-
трібних зустрічей і контактів. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Можуть ускладнитися 

стосунки на роботі. Можли-
во, вам доведеться шукати 
компроміс між сімейними та 

професійними обов’язками. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Вам необхідно звернути 
пильну увагу на сімейні спра-
ви. Не варто ховатися від 
них, ідучи з головою в роботу. 
Якщо у вас не вистачить тер-
піння і мудрості, доведеться 
з’ясовувати стосунки. 

РАК (22.06-23.07)
Вам категорично проти-

показані поспіх і нервоз-

ність. Знайте міру, нестрим-
не прагнення до мети, якою 
би вона не була, нічого до-
брого не обіцяє. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ви будете сповнені сил 

і енергії, так що саме час 
здійснювати задумане. 
Багато ваших проблем 
зникнуть, а справи підуть 
успішніше, якщо не будете 
занадто принципові. 

ДІВА (24.08-23.09)
Бажано скоротити об-

сяг виконуваної роботи. 
Присвятіть побільше часу 
відпочинку, візьміть, якщо 
можливо, хоча б коротко-
часну відпустку. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
У вас з’являться можли-

вості для кар’єрного рос-
ту. Однак додасться також 
справ і відповідальності. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
На вас чекають приємні 

особисті зустрічі та спілку-
вання з цікавими людьми. 
Цілком можуть налагодитися 
стосунки з дітьми і сусідами. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Надайте своєму оточенню 

більше волі у виборі, не давіть 
на людей своїм авторитетом. 
Терпіння і такт дозволять вам 
завести нових друзів. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Імовірні перепади на-

строю, які можуть привести 
до творчої кризи. Поста-
райтеся переконати у своїй 
правоті начальство. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ви зараз рішучі та актив-

ні, але не варто звалювати 
усю відповідальність на 
себе. Прислухайтеся до 
голосу інтуїції, і ви зможе-

те знайти в особі партнерів 
справжніх однодумців. 

РИБИ (20.02-20.03)
З’явиться шанс просуван-

ня кар’єрними сходами. Най-
краще будуть вирішуватися 
фінансові питання. Незва-
жаючи на буревійну спрагу 
діяльності, постарайтеся 
приборкати свою запопадли-
вість, тому що зросте імовір-
ність помилок і самообману.

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi маєтки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Моя мама - 
шпигунка» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства.
Iнфо» 
20.30 ФАЙНЕ МIСТО 
ТЕРНОПIЛЬ. СВIДЧЕННЯ 
ЧАСУ 
21.30 Програма «Компромiс» 
22.35 Х/ф «Переполох у 
гуртожитку» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 03.05 Т/с «Стрiла» 
11.50, 13.10, 16.20 Т/с 
«1942» 
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Провокатор 
17.40, 22.25 Т/с «Пiд 
зливою куль» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.30 Т/с «Розвiдники» 
23.25 Х/ф «Стукач» (2) 

СТБ
06.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.50 «Зiркове життя. 
Випробування бездiтнiстю» 
08.55 «Зiркове життя. 
Народженi в чужому тiлi» 
09.55 «Моя правда. 
Олександр Барикiн. 
Розiрване серце» 
10.45 «Вагiтна у 16» 
11.45 «Доньки-матерi» 
12.40 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.40 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
20.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Мiстичнi iсторiї-3 з 
Павлом Костiциним» 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.07 Т/с «Друзi» 
09.55, 17.00 Т/с «Не родись 
вродлива» 
10.45 Т/с «Татусевi дочки» 
14.50 Серця трьох 2 
19.00 Супермодель по-
українськи 
21.00 Т/с «СашаТаня» (2) 
23.00 Перфект 

2+2
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.40, 18.30, 23.30 Новини 
«Спецкор» 
09.00, 18.50, 19.20, 23.50 
«Люстратор 7.62» 
09.10, 00.00 «ПАТРIОТ.UA з 
Наталкою Якимович» 
09.50, 23.15 «Секретнi 
матерiали» 
10.05 Д/п «Зброя 
майбутнього» 
11.00 Д/п «Знищенi за мить» 
12.10 Х/ф «Вогняне коло. 
Частина 1» 
13.50 Т/с «Iнспектор Алекс» 
15.30, 20.20 Т/с «Перевiзник» 
16.30 «СуперОблом.UA-2» 
17.30 «6 кадрiв» 
21.20 Х/ф «Посилка» 
00.30 Х/ф «Акула-привид» 
02.05 Х/ф «Бравi хлопцi» 
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Радить ветлікар

– Відповідно до Закону «Про вищу освіту» ко-
ледж ще 2 роки буде здійснювати підготовку мо-
лодших спеціалістів, а з 2017 року розпочне під-
готовку молодших бакалаврів.

Закон прирівнює диплом молодшого спеціа-
ліста до диплома молодшого бакалавра. Єдина 
відмінність, що ступінь молодшого бакалавра 
студенти здобуватимуть за два роки, а зараз – 
молодшого спеціаліста – за три.

Цей закон розширює академічні права вищого 
навчального закладу у формуванні навчальних 
планів спеціальностей, студентського самовря-
дування, можливості громадського контролю за 
якістю надання освітніх послуг, а також змінює 
умови вступу до ВНЗ.

– Які ж особливості вступу у 2015 році?
– Згідно з Умовами цьогорічного прийому ко-

жен вступник має право подавати документи у 
п’ять ВНЗ на три спеціальності у кожному. З до-
свіду попередніх років рекомендую подавати в 
одному навчальному закладі заяви на різні за 
рейтингом конкурсності спеціальності, від вищо-
го рейтингу до нижчого, або ж навпаки. Конкурс-
ність визначається за кількістю поданих заяв від 
вступників. Таким чином вступник розширює для 
себе можливості  вступу на державну форму на-
вчання.

Умови вступу на базі 9-ти класів:
– вступники здають 2 вступні іспити з мате-

матики та української мови. Вже 12 років ко-
ледж проводить іспити у вигляді комп’ютерного 
тестування, що забезпечує незалежність, 
об’єктивність результатів, які зразу ж виводяться 
на монітор, протокол відповіді роздруковується 
і видається вступнику на руки. Конкурсний бал 
формується із суми результатів іспитів, що оці-
нюються за 12-бальною шкалою, та середнього 
бала свідоцтва за школу. Максимальний конкурс-
ний бал становить 36.

Важливо: при однакових конкурсних балах 
перевага надається вступникам із грамотами за 
навчання, спортивні досягнення, художню само-
діяльність та інші творчі досягнення.

Умови вступу на базі 11-ти класів:
– вступ здійснюється на ІІ курс до коле-

джу за результатами ЗНО з двох предметів. 
Обов’язковий – з української мови та літератури, 
а другий – залежно від спеціальності (математи-
ка, фізика, історія, географія), див. сайт коледжу: 
www. guscollege.com;

– конкурсний бал формується залежно від 
спеціальності (див. сайт коледжу). Хочу зверну-
ти увагу, що два сертифікати ЗНО становлять 90 
відсотків конкурсного бала і лише 10 відсотків 
має вагу атестат про повну загальну середню 
освіту. Дана норма встановлена Законом «Про 
вищу освіту» і, фактично, нівелює вплив атестата 
на конкурсний бал вступника; 

– 11-класники, які не склали ЗНО, можуть всту-
пати до коледжу на базі 9 класів з можливістю 
переведення у серпні цього ж року на ІІ курс.

Рекомендую: при подачі документів у п’ять 
ВНЗ одну із заяв подати до коледжу, щоб гаран-
тувати для себе можливість вступу на державну 
форму навчання.

Умови вступу на базі ПТУ:
– вступ здійснюється на ІІІ курс. Вступники 

складають фахове вступне випробування, яке 
оцінюється за 12-ти бальною шкалою. Конкурс-
ний бал формується із суми результату фахово-
го вступного випробування та середнього бала 
диплома кваліфікованого робітника. Програма 
фахового вступного випробування за спеціаль-
ностями розміщена на сайті коледжу.

Важливо: вступники на базі 9-го класу та ПТУ 
допускаються до участі у конкурсі при складанні 
вступного випробування не менше як на 4 бали.

– Які переваги навчання у Гусятинському 
коледжі?

– По-перше, діти, які вступають до коледжу, 
вже беруть активну участь у побудові свого май-
бутнього, визначаються із професією, стають 
студентами, отримують стипендію, стають само-
стійними, психологічно дорослішими, незалеж-
ними, поринають у вир студентського життя;

– по-друге, якщо вступник сумнівається у спе-
ціальності, на яку вступив до коледжу, то має 

змогу на ІІ курсі скласти ЗНО, отримати атестат 
і вступити до коледжу паралельно на іншу спе-
ціальність, здобувши 2 дипломи, або ж вибрати 
будь-який інший ВНЗ;

– по-третє, ми гордимося успіхами у навчанні 
наших вихованців. Саме наші студенти  склада-
ють ЗНО із балами вище середніх і вступають 
у різні навчальні заклади на державну форму 
навчання. Щорічно у нас є 2-3 переможці об-
ласних олімпіад, які достойно представляють 
Тернопільську область на всеукраїнських олімпі-
адах. Минулого року наш студент Віталій Трис-
нюк став переможцем Всеукраїнського конкурсу 
«Комп’ютерні технології в бухгалтерському об-
ліку». Цього ж року студент Ярослав Дубінський 
став переможцем обласної олімпіади з інформа-
тики та комп’ютерної техніки і представляв нашу 
область на Всеукраїнській олімпіаді в Одесі, по-
сівши 5-е місце;

– по-четверте, крім навчання, наші студен-
ти мають можливість виявляти і розвивати свої 
творчі уподобання, задатки і здібності. У коледжі 
щорічно проводять конкурс «Кращий за професі-
єю» за спеціальностями, творчий звіт художньої 
самодіяльності, весняну і осінню спартакіади, 
свято першокурсника, КВК, виставки студент-
ських робіт (малюнки, вишивки, наукові роботи), 
зустрічі з видатними людьми, наукові конферен-
ції, екскурсії по Україні. Кращі у навчанні отриму-
ють дипломи з відзнакою, підвищену стипендію, 
в тому числі цього року 6 студентів – стипендію 
Президента України та 2 – Верховної Ради.  Їх 
фотографії і прізвища заносяться до музею ко-
леджу. Переможці конкурсів та олімпіад премію-
ються;

– по-п’яте, щорічно 60-70 відсотків випускників 
вступають на ІІІ курс до університетів, в тому чис-
лі до 30 відсотків – на державну форму навчання. 
За спеціальностями «Діловодство» та «Бухгал-
терський облік» наші випускники не втрачають у 
термінах навчання, а набирають більше практич-
них навичок, економлять кошти батьків.

Крім того, студенти за час навчання можуть 
отримати додатково професію кваліфікованого 
робітника: «Водій категорії «В», «С 1»; «Оператор 
комп’ютерного набору»; «Муляр»; «Штукатур»; 
«Плиточник-лицювальник»;  «Слюсар з ремонту 
автомобілів»; «Верстатник широкого профілю»; 
«Агент з постачання»; «Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних»; «Секретар керівника».

– Які  перспективи коледжу?
– Колектив нашого навчального закладу ста-

вить завдання про перспективу відкриття бака-
лаврських програм та спеціальностей на здобут-
тя ступеня молодшого бакалавра. 

На сьогоднішній день ведуться домовленості 
із декількома навчальними закладами Польщі 
про можливість проходження студентами прак-
тики та отримання подвійного диплома. І вже з 1 
липня 15 студентів практикуватимуться на про-
відних підприємствах Польщі.

– Що хочете побажати вступникам?
– З досвіду попередніх років можу сказати, 

що лише конкурсний бал визначає спеціаль-
ність вступника на державну форму навчання. 
На платну форму навчання у коледжі достатньо 
місць ліцензійного обсягу для всіх бажаючих.

Хочу зауважити, що Міністерство освіти і науки 
України у попередні роки йшло назустріч коле-
джу і виділяло додаткові державні місця. Споді-
ваємося на таку можливість і цього року.

У коледжі працює їдальня, гарна бібліотека, 
два спортивні зали, надається гуртожиток, без-
коштовний Інтернет.

Для адаптації вступників, ознайомлення із 
тестовою програмою, великою базою завдань 
вступних випробувань, повторення матеріалу з 
математики та української мови – рекомендую 
підготовчі курси. На час курсів бажаючі можуть 
оселитися у гуртожитку.

Запрошуємо всіх випускників до вступу до Гу-
сятинського коледжу. Бажаю успіху!

Наталія КУХТА, 
студентка факультету журналістики 

Львівського національного університету 
ім. І.Франка

Кожна господиня, обираючи на ринку кур-
чат, хоче вибрати кращих, більших, здорові-
ших. Та часто буває таке, що купуємо здоро-
вих на вигляд птахів, а вони через кілька днів 
слабнуть та гинуть. Це трапляється через не-
правильний догляд та годівлю. 

Не слід брати одноденних курчат, краще 
більше заплатити і взяти таких, яким є вже 
не менше чотирьох тижнів. Вони більш при-
стосовані до домашніх умов та кормів. Таку 
птицю на птахофермі вакцинували, імунітету 
їм вистачає на рік, а одноденні курчата точно 
не вакциновані. Якщо все ж наважалися брати 
одноденних, добре обдивіться їх під час покуп-
ки. Курча має бути з густим, сухим пухом, мати 
закриті пупки, які не виступають, рівні міцні 
ноги, правильний дзьобик і суху задню части-
ну. Також має бути жвавим, швидко реагувати 
на стукіт пальцем. Прислухатися до них, аби не 
чхали, не видавали неприродних звуків. Якщо 
у курчати опущені крила, воно дрімає, це може 
свідчити про хворобу.

Щодо дорослих птахів, то, купуючи таких, 
зверніть увагу на їхню поведінку, форму тіла. 
Виявити хворих можна за такими ознаками: в 
них можуть бути перерослі махові пера, вони 
мало рухаються, згорблені. Також схожі симп-
томи при переохолодженні, а згодом така пти-
ця може захворіти, а то і загинути. Аби птиця 
не хворіла, потрібно, щоб у приміщенні була 
стала температура повітря, там має бути сухо 
і тепло, без протягів. Різка зміна теплового ре-
жиму недопустима, оскільки курчата погано пе-
реносять холод і вологу. На вигул птицю можна 
випускати, коли температура повітря буде не 
нижче за 20 градусів. У приміщенні має бути 
вільний доступ до кормів та води. Більше, аніж 
потрібно, птиця не з’їсть, тому перейматись 
тим, що перебільшили із кормами, не варто.

Щоб не купити хворих курчат, обов’язково 
попросіть у продавця ветеринарне свідоцтво, 
де має бути інформація про всі зроблені ще-
плення. Адже є такі хвороби, якими курчата 
можуть заразити іншу домашню птицю. Також 
у документації має бути вказана назва інкуба-
тора та порода птахів. Бо буває, недобросо-
вісні продавці можуть підмішати птахів іншої 
породи, скажімо, до бройлерів.

Крім того, немає гарантії, що вам продадуть 

птицю з птахофабрики, яка точно вакцинова-
на. Тому краще зробити профілактичну вакци-
націю..

Наприклад, обов’язковою є вакцинація про-
ти хвороби Ньюкасла. Ця інфекційна хвороба 
є невиліковною і поширюється масово. Вона 
вражає травну систему, внаслідок чого птиця 
стає в’ялою та дуже швидко гине.

Фахівці Чортківської районної державної лі-
карні ветеринарної медицини проводять клі-
нічний огляд птиці та її щеплення проти хво-
роби Ньюкасла в районі згідно з настановою 
щодо застосування вакцини. Також вакцина-
цію потрібно проводити проти хвороби Гам-
боро, інфекційного бронхіту, хвороби Марека. 
Не варто чекати, коли птиця захворіє. Якщо 
бачите, що курчата постійно дрімають, опус-
кають голову – це симптоми хвороби. 

Зрозуміло, що птицю, якою торгують в су-
пермаркеті, для швидкого росту вигодовують 
спеціальними кормами. Таємниця в тому, що 
корми збалансовані. Склад комбікорму точ-
но відрегульовано, там є усе необхідне для 
швидкого росту: і вітаміни, і мікроелементи, 
і навіть антибіотики – для профілактики мож-
ливих хвороб.

Фактори, які впливають на розвиток птиці, 
можна розподілити так: 33 відсотки – гени, 33 
– умови утримання, 33 – годівля, і лише 1 від-
соток – випадковість. Тому вакцинація та зба-
лансоване харчування є обов’язковими. 

Переважати у кормах має кукурудза. Спів-
відношення кормів: 50 відсотків – кукурудза, 
20 – пшениця, 20 – білкові корми (соєвий шрот, 
соєва або соняшникова макуха). Відповідно, 
аби отримати 10 кг корму, беремо 5 кг кукуру-
дзи, 2 – пшениці, 2 – макухи та 1 кг прикорму 
(фосфат кальцію кормовий). 

Найефективніше птиця набирає вагу від 
дня народження до трьох місяців. Тому, аби 
не пригальмувати її розвиток у ранньому віці, 
потрібне правильне харчування. У старшому 
віці мікроелементи та поживні речовини за-
своюються гірше. 

Надлишок або нестача кормів негативно 
впливають на ріст та розвиток птиці.

Ігор КОРЧИНСЬКИЙ, 
начальник районної державної лікарні 

ветеринарної медицини

Червоний Хрест існує в світі вже понад 150 
років. В Україні його діяльність започаткована 
у 1918 р. Основне завдання червоно хресної 
спільноти – зберегти життя людини, полегши-
ти страждання під час збройних конфліктів 
внутрішніх протистоянь, стихійних лих, ката-
строф, аварій. Сьогодні, як ніколи, через 70 
років мирного життя, через анексію Криму і 
бойові дії на сході України у Червоного Хрес-
та виникла нагальна місія активізувати свою 
роботу у цих гарячих точках. А нещодавно 
нашою Тернопільщиною пройшла звітно-ви-
борна кампанія. Так і в Чорткові минулого 
тижня у залі засідань районної поліклініки від-
булося 24-та районна звітно-виборна конфе-
ренція Товариства Червоного Хреста України 
Чортківського району. Голова червонохресної 
організації Чортківщини Ірина Соляник про-
звітувала про свою роботу за минулу каден-
цію. Так, восени минулого року в зону АТО 
були відправлені овочі (10850 кг), видані вну-
трішньо переміщеним особам (біженцям) та 
одиноким людям похилого віку, котрі перебу-
вають на обслуговуванні Чортківської патро-
нажної служби Червоного Хреста. А цьогоріч 
до Великодніх свят ці категорії людей отрима-
ла продуктів харчування на суму майже 7 тис. 
грн. І ось таку відчутну підтримку продуктами і 
овочами надав червонохресній службі дирек-
тор ПАП «Березина» Володимир Заболотний.

 У рамках Всеукраїнського місячника Чер-
воного Хреста з квітня місяця організовано 
збір одягу, взуття та інших речей першої необ-
хідності.  Нині  співпрацює Чортківська район-
на організація Червоного Хреста із німецьким 

Червоним Хрестом. Нещодавно група пра-
цівників Червоного Хреста нашої області в 
кількості 13 осіб побувала в Німеччині, де з 
представниками кожного міста-партнера було 
підписано угоду про співпрацю. У складі де-
легації від Чортківщини була Ірина Соляник. 

Велика місія червонохресної діяльності 
лежить на плечах патронажних медичних 
сестер, які надають медичну та соціально-по-
бутову допомогу самотнім людям похилого 
віку, непрацездатним громадянам, інвалідам, 
ветеранам. У своїй щоденній діяльності наш 
районний Червоний Хрест співпрацює і з ба-
гатьма державними та громадськими органі-
заціями. Тож за плідну співпрацю були Грамо-
ти від обласного та районного ТЧХ. 

Головував на конференції лікар-хірург, ак-
тивний член правління  РО Червоного Хреста  
Михайло Копистенський, котрий також дав до-
бру оцінку роботі Товариства. Головний лікар 
центру первинної медико-соціальної допомо-
ги Ярослав Ратушняк високо оцінив багатоліт-
ню сподвижницьку роботу незмінної голови 
ТЧХ Чортківщини І.Соляник та запевнив про 
активну подальшу співпрацю. Загалом щодо 
оцінки роботи нашої РО Товариства Червоно-
го Хреста було багато виступаючих і усі, як 
один, високо оцінювали роботу цієї організа-
ції на наших теренах. 

Делегати звітно-виборної конференції обра-
ли новий склад президії та нового голову ра-
йонної організації Товариства Червоного Хрес-
та – одноголосно Ірину Антонівну Соляник.

Олександра ІВАНЦІВ

Звітно-виборна конференція 
Товариства Червоного Хреста 

Чортківщини відкрила нові грані 

Як доглядати за домашньою птицею 
Вирощення домашньої птиці останнім часом знову набуває популярності. 

Відповідно жителі Чортківського району, навіть мешканці міста, які мають необхідні 
умови для утримання пернатих, займаються їхнім розведенням.

Що потрібно знати для правильного догляду та утримання птиці?

Як вступити до Гусятинського 
коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя
До нашої газети звернулася мама дев’ятикласника. «Олег у школі вчився непогано, 

закінчив 9-й клас. Ще 2 роки тому ми планували вступати до Гусятинського коледжу 
ТНТУ імені Івана Пулюя, оскільки там навчався старший син, здобув хороші знання 
і вступив на денну державну форму навчання до університету. Прошу через нашу 

районну газету більше розповісти про Гусятинський коледж ТНТУ імені Івана 
Пулюя, умови вступу, бо немає можливості їхати, а думаю, що не тільки мене 
цікавить це питання, а й багатьох випускників та їх батьків. Наперед дякую – 

Ольга Мирославівна». За відповідною інформацією ми звернулися до заступника 
відповідального секретаря відбіркової комісії Гусятинського коледжу ТНТУ імені 

Івана Пулюя, голови циклової комісії діловодства Марії Іванівни ПАЛАГУТИ.
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земельна ділянка

ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

квартири

Оголошення, повідомлення

куплю
макулатуру – 1,20-1,50 грн./кг, плівку 

поліетиленову – 5-7 грн./кг, склотару та 
склобій – 0,20 грн./кг. Пластик – 1,5 грн./
кг. Тел. 097-700-05-12.

Потрібні на  роботу охоронці 
(чоловіки та жінки)
Тел.: (0352) 55-08-76, 

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

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.

Засторога

ОДПІ інформує

Педогогічний колектив Велико-
чорнокінецької ЗОШ І – ІІІ ступенів 
висловлює щирі співчуття вчителям 
О.С.Сороцькій та Н.С.Маковецькій з 

приводу тяжкої втрати – смерті чолові-
ка і батька СОРОЦЬКОГО Степана 
Дмитровича. Вічна йому пам`ять.

ЧИСТИМО КОЛОДЯЗІ 
механізованим 

способом на відмінно! 
Тел.: 067-339-65-04, 

050-87-36-330

терміново новозбудований будинок у 
с. Ягільниця по вул. Промисловій, 26, з гос-
подарськими будівлями, без виконання вну-
трішніх робіт. На подвір`ї – криниця, плюс 
старий (польський) газифікований будинок; 
22 сотих городу; земельна ділянка привати-
зована.  Ціна договірна. Тел. 067-524-25-85. 

незавершене будівництво – два котеджі в райо-
ні Синякового. Тел.: 067-354-58-90, 067-896-69-66. 

або обміняю 1-кімнатну квартиру в центрі 
міста на 1-му поверсі, 29 кв. м. Може бути вико-
ристана під комерцію. Розгляну різні пропозиції. 
Тел.: 2-02-30, 067-682-71-82, 099-501-32-29.

3-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шухевича, 2 а, в новозбудованому сучасному 
будинку. Площа – 95,3 кв, м, є два балкони,  
лоджія, підвал, пластикові вікна. Квартира у 
5-поверховому будинку на 3-му поверсі. Ціна 
договірна. Тел. 095-779-60-77.

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

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

Тел. 095-926-58-53.

квартира  по вул. Монастирській, 3, кв. 2. 
Загальна площа – 52,4 кв. м. Ціна договірна.

Тел. 097-503-38-92.

квартира по вул. Д.Пігута, 33, кв. 3. Загаль-
на площа – 54,2 кв. м. Ціна договірна.

Тел. 097-503-38-92. 

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

Тел.: 066-283-94-01, 067-118-87-57.

У РЕСТОРАН НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБЕН 

КУХАР 
АБО ПОМІЧНИК КУХАРЯ 

з достатнім досвідом роботи
Довідки за тел. 097-340-92-82

Кримінальним кодексом України, зокрема 
статтею 310, передбачено відповідальність за 
незаконний посів або вирощування снотворно-
го маку чи конопель. Такі дії караються штра-
фом до п’ятдесяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або арештом на строк до 
шести місяців, або обмеженням волі на строк 
до трьох років. А незаконний посів або вирощу-
вання снотворного маку чи конопель особою, 
яка була засуджена за цією статтею чи яка ра-
ніше вчинила злочини, передбачені статтями 
307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або вчинені 
за попередньою змовою групою осіб з метою 
збуту, а також незаконний посів або вирощу-
вання снотворного маку чи конопель у кількості 

п’ятисот і більше рослин, карається позбавлен-
ня волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці нагадують, що посіви сно-
дійного маку та коноплі в Україні дозволені 
лише спеціалізованим підприємствам, які 
отримали відповідну ліцензію, дозвіл та здій-
снюють охорону посівів державною службою 
охорони. Усім іншим громадянам, навіть за 
рослину снодійного маку чи рослину коноплі 
та незначні посіви, загрожує відповідальність.

Василь ПРИСУНЬКО, 
заступник начальника Чортківського РВ 
УМВС України в Тернопільській області,

майор міліції

Літній сезон саме у розпалі. Багато людей 
їдуть в довгоочікувану відпустку на море, сту-
денти – з навчання до батьків, діти у дитячі та-
бори тощо. Всіх цих людей об’єднує одне ба-
жання – швидко, зручно та завчасно придбати 
квиток на поїзд, літак чи автобус. 

Що ви зазвичай робите, якщо живете в ма-
ленькому містечку, де немає транспортних 
кас, а вам вкрай потрібен квиток на поїзд чи 
літак? Вивчаєте маршрут руху автобусів, сіда-
єте в транспорт та їдете до районного центру 
чи найближчого міста, в якому є каси. Витра-
тивши максимум часу на дорогу, чергу в тран-
спортній касі та додаткові витрати на проїзд, 
зрештою, якщо пощастить, ви придбаєте по-
трібний квиток. 

Завітавши до найближчого відділення Укрпошти 
як міського, так і сільського, ви зможете придбати 
електронний квиток на обраний вами транспорт у 
будь-якому напрямку перевезень, не витрачаючи 
зайвого часу, коштів та нервів. Так, саме Укрпошта 
допоможе придбати вам швидко, якісно та ком-
фортно пасажирський квиток для запланованої 
подорожі.

Якщо ж у вашому селищі проживає дуже 
мало мешканців і стаціонарного відділення 
поштового зв’язку немає, то придбати квиток 
можна через пересувні відділення пошти.

Купити квиток можна і в он-лайн режимі, за-
вітавши на сайт Укрпошти та здійснивши за-
мовлення.

«Замовляючи через Укрпошту квиток, ви 
отримуєте повноцінний електронний проїз-
ний документ, що не потребує обміну в касах 
вокзалу. Для здійснення посадки на потяг або 
літак пасажиру достатньо пред’явити QR-код 
або роздрукований електронний квиток та до-
кумент, що посвідчує особу, – відзначає в. о. 
генерального директора УДППЗ «Укрпошта» 
Ігор Ткачук. – Крім того, на підприємстві впро-
ваджується пілотний проект з реалізації елек-
тронного квитка «Студентський». У разі його 
успішної апробації проект буде поширено на 
всі відділення поштового зв’язку». 

Завдяки QR-коду, зазначеному на елек-
тронному посадочному документі, в елек-
тронній базі даних зберігається вся необхід-
на інформація про пасажира. 

Для здійснення посадки в автобус пасажи-
ру необхідно обміняти маршрут-квитанцію на 
квиток в касі автовокзалу безпосередньо пе-
ред відправленням автобуса. Обмін маршрут-
квитанції на квиток здійснюється без черг та 
додаткової оплати. 

ЦПЗ № 6 ТОД УДППЗ «Укрпошта»

Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі 
види алкогольних напоїв

Навіть за рослину маку чи 
коноплі доведеться відповідати

У період часу з 20 травня по 24 вересня ц. р. по всій території нашого району 
проводиться комплекс заходів, спрямованих на виявлення і знищення нелегальних 

посівів снодійного маку та конопель, перекриття каналів надходження наркозасобів 
до споживачів, установлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, 

які займаються незаконними операціями з наркотиками, та недопущення витоку в 
незаконний обіг наркосировини рослинного походження. 

Пропозиція

Мандрівка починається з Укрпошти

Мінімальні ціни на алкогольні 
напої зміняться з 11 липня

Головне управління ДФС у Тернопільській об-
ласті звертає увагу на те, що відповідно до по-
станови Кабінету Міністрів України від 17 червня 
2015 р. за № 426 «Про внесення змін до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 957» 

збільшено розмір мінімальних оптово-відпус-
кних і роздрібних цін на окремі види алкогольних 
напоїв. Зазначений документ опублікований в 
«Урядовому кур’єрі» від 1 липня ц. р. № 116 та на-
бирає чинності з 11 липня 2015 року.

Колектив працівників Давидківської 
ЗОШ І – ІІ ступенів висловлює щирі 
співчутття заступнику директора шко-
ли з навчально-виховної роботи Марії 

Миколаївні Кушнір з приводу непоправної 
втрати – смерті її матері БОЙЧУК Ве-
ронії Василівни.

Колектив Шульганівської ЗОШ І – ІІ 
ступенів висловлює щирі співчуття 
вчителю початкових класів Наталії 
Богданівні Дикій та працівнику школи 

Ігорю Андрійовичу Дикому з приводу не-
поправної втрати – смерті їхньої матері 
БУРОЇ Люби Михайлівни.

Футбол

книгу на будинковолодіння на 1/3 частини житло-
вого будинку, видану на підставі рішення виконкому 
Ридодубівської сільської ради від 14 вересня 2001 р. 
за № 97 на ім`я: ЯЦЕНКО Наталія Миколаївна. 

книгу на будинковолодіння на 1/3 частини житло-
вого будинку, видану на підставі рішення виконкому 
Ридодубівської сільської ради від 14 вересня 2001 р. 
за № 97 на ім`я: ЯЦЕНКО Микола Іванович. 

книгу на будинковолодіння на 1/3 частини житло-
вого будинку, видану на підставі рішення виконкому 
Ридодубівської сільської ради від 14 вересня 2001 р. 
за № 97 на ім`я: ЯЦЕНКО Степанія Теодорівна.Код виробів 

згідно з УКТЗЕД
Опис товару Мінімальна ціна 

за 1 пляшку місткістю 
0,5 літра, міцністю 

400,  гривень

оптово-
відпускна

роз-
дрібна

22083 60 Горілка та лікеро-горілчані вироби 31,98 49,90

2208 30 Віскі 63,46 99,0

2208 40 Ром та інші спиртові дистилятори і спиртні напої, одержані шляхом пере-
гонки зброджених продуктів з цукрової сировини

63,46 99,0

2208 50 Джин та ялівцева настоянка 63,46 99,0

2206 00 Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених 
напоїв з безалкогольними напоями

34,03 53,10

2208 20 Спиртові дистилятори та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або 
вичавок винограду:

Коньяк (бренді) три зірочки 50,64 79,00

Коньяк (бренді) чотири зірочки 53,84 84,0

Коньяк (бренді) п’ять зірочок 57,05 89,0

Інші спиртові дистилятори та спиртні напої, в тому числі 50,64 79,0

Бренді ординарні, горілки виноградні 44,80 69,90

Вина:

2204 (крім 2204 10, 220421 10 00, 
2204 29 10 00), 2205

у скляній тарі місткістю 0,7 л
в іншій тарі місткістю 1 л

27

2204 10, 2204 21 10 00, 
2204 29 10 00

Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л (ігристі шампанські) 44,90

Вважати недійсними:

ПАП «БЕРЕЗИНА» 
НА РОБОТУ ПОТРІБЕН 

ЕЛЕКТРИК 
Офіційне працевлаштування

Тел. 050-373-83-22

Сектор комунікацій Чортківської ОДПІ

Чемпіонат області. 11-й тур. 
«Чортків» – «Нива» Теребовля – 0:2
На жаль, чортківчанам не вдалося звести матч 

чергового туру (відбувся днем раніше від анон-
сованої дати – 4 липня, на стадіоні селища За-
водського, оскільки знову вандали поглумилися 
на «Харчовику») проти незаперечного фаворита 
першості, котрий протягом усього першого кола 
демонструє стовідсоткову кількість набраних 
очок, бодай до нічиєї. Хоча хтозна, можливо, й 
все могло б статися інакше, якби на стартових 
хвилинах зустрічі реальний голевий момент реа-
лізував форвард господарів Андрій Шпак. Однак 
гості, оговтавшись від стартового штурму чортків-
чан, поступово стали нарощувати перевагу, яка 
реалізувалася в забиті м’ячі – по одному в кожно-
му таймі. Хочеться поаплодувати їхнім фанатам, 
яких приїхало більше двох десятків, що несамо-
вито упродовж усього матчу підтримували своїх 
улюбленців, вимахуючи клубною атрибутикою та 
невгамовно б’ючи в бубон. З такими можна смі-
ло подаватися й у майстрівську лігу (подейкують, 
що теребовлянська «Нива» хоче спробувати свої 
сили у другому ешелоні вітчизняного чемпіонату). 

На жаль, у нашому місті навіть у часи «Кристалу» 
не спостерігалося подібного. А фанатський рух є 
невід`ємним яскравим елементом футбольного 
життя.

Чемпіонат району
Перша група
10-й тур. Ягільниця – Шманьківчики – 4:1; На-

гірянка – Улашківці – 1:2; Біла – Поділля – 2:2; 
Шманьківці – Звиняч – 2:2; «Калічівка» Чортків – 
Гадинківці – 3:2; Базар – Косів – 3:2; Бичківці – Гор. 
Вигнанка – 1:0.

11-й тур. Гадинківці – Ягільниця – 2:3; Звиняч 
– Бичківці – 1:2; Гор. Вигнанка – «Калічівка» – 1:3; 
Улашівці – Біла – 3:1; Шманьківчики – Нагірянка 
– 7:2; Поділля – Базар – 4:0; Косів – Шманьківці 
– 6:0.

Друга група
Зона «Б». 9-й тур. Пробіжна – Товстеньке 1 – 

5:1; Товстеньке 2 – М.Чорнокінці – 8:0; Залісся – 
Угринь – 1:8; Заводське – В.Чорнокінці – 1:1; Да-
видківці – вихідний.   

Старались, але не змогли
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Щиро вітаємо з 35-річчям 
дорогу доньку, кохану дружину, 

люблячу матусю і сестру
Надію Богданівну КУЧЕР

зі с. Великі Чорнокінці.
Сьогодні 
             у  Тебе свято,
І щиро хочемо 
              побажати 
Здоров’я 
  і щастя людського, 
Добра у сім’ї 
               та любові. 
Хай збудеться все, 
            що Ти хочеш, 
Хай збудеться все, 

                                          що чекаєш,
Хай стежка проляже 
                             в трояндах,
Яку Ти в житті прокладаєш.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, наснага,
Людське розуміння й повага. 
Хай Матір Божа Тебе 
                           охороняє,
Господь Бог здоров’я посилає,
Молитва до неба сьогодні зліта 
На многії, щасливі і благії літа.

З любов̀ ю і повагою – 
мама, чоловік Петро, 

діти Бодя, Іринка, 
Дениско, брат Андрій.

Цими днями, коли природа сповнюється 
пахощами розмаїтих духмяних трав і 

літо-літечко дарує насолоду соковитих 
ягід, золотий ювілей свого подружнього 

життя святкують 
Марія та Степан БОГУЦЬКІ. 

Із почуттями любові, шани та поваги ві-
таємо вас, наші рідні, найдорожчі, з цією 
ваговитою повнозерною датою.

Півстоліття, яке вигаптувало життя, ви 
йдете разом, плече до плеча, долаючи всі 
примхи долі. Ваше родинне багаття, спо-
внене вірністю та любов’ю, розгоряється 
ще з більшою снагою, зігріваючи і нас – ді-
тей, внуків, правнуків. Тож нехай ваше сі-
мейне життя стане затишною пристанню 
любові для всієї нашої родини! 

На золотий зійшли ви п’єдестал,
Пройшовши півстоліття по одній дорозі,
З роками шлях цей став іще дорожчим,
Адже у ньому – щастя ваше і тривоги.
З роками підвищуються в ціні
Не злитки жовтого металу,
А заощадження безцінні у душі
І та любов, що сили вам давала. 
У день величний молитвою святою 
                            ми скріпимо вуста, 
Благаючи у Господа для вас ще многії 

                            та благії літа! 
З любов’ю та шаною – 
діти, внуки, правнуки.

Дорогу нашу вчительку, шановного 
класного керівника, екс-директора 
Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ступенів, 

вчителя-методиста іноземної мови 
Ольгу Іванівну ПРОКОПИК

сердечно вітаємо із ювілеєм.
Вас з Днем народження усі
Ми хочем щиро привітати,
Живіть у щасті і красі,
Ви нам, дорослим, – наче мати.
В житті Вам легко не було,
Та труднощі Ви всі здолали,
Ви несете усім тепло,
Щоб учні в мріях 
                       в світ літали.
Ви – вчитель! Ви – поет в душі!
Романтик, лірик і людина,
Присвячуємо 
                  Вам вірші,
Бо в світі Ви така єдина.
Від Вас любов до нас іде,
Тепло, що завжди зігріває,
Такої вчительки ніде
У цілім світі більш немає.
Спасибі Вам за гарні дні,
І за перерви та уроки,
За добрість 
             Вашу і вірші
І за життєві перші кроки.
За довгі ночі, що без сну
Проходять часом за думками,
За Вашу посмішку ясну,
За те, що завжди були з нами.
Хай Господь щохвилі 
                            з Вами буває
І радо в житті допомагає,
А Матінка Небесна візьме 
                               під Опіку
Вас і Вашу родину 

       від нині й довіку.

З повагою – Ваші учні 
1987-го року випуску.

Ягільницький Народний музей історії села 
укільканадцятеро розквітнув барвами – адже 
тут упродовж двох тижнів виставлялися роботи 
сільської вишивальниці Любові Липової. Натхнен-
ником і організатором виставки майстрині, як і 
зазвичай, став директор музею, заслужений пра-
цівник культури України Степан Бубернак.

Були представлені рушники, серветки, панно, 
портьєри, пасхальні рушнички, сорочки, вишиті 
зі смаком та колоритом підібраних кольорів. А та-
кож – образи, картини релігійного змісту, вишиті 
бісером, – вони зачаровували присутніх майстер-
ністю виконання і духовним піднесенням подяки 
Всевишньому за дар п. Люби.

Виставкова зала музею була вщерть виповне-
на щирими шанувальниками таланту вишиваль-
ниці. Адже її роботи, особливо образи, виконані 
бісером, вже давно стали надбанням приватних 
колекцій далеко за межами Тернопільщини й 

неньки України. Жінка захопилась вишиванням 
ще з дитячих років, зацікавившись заняттям до-
рослих. Спочатку це були серветки, потім руш-
ники, простирадла, сорочки. Бісером почала 
вишивати майже п`ять років назад. У роботах, 
представлених на виставці, простежувався по-
ступовий ріст майстерності вишивальниці.

Щиросердечно вітали Любов Володимирівну, 
завдячуючи їй за мистецький талант, Марія Лев-
чук, Любов Герасимів, Марія Пшибила, Станіслава 
Костецька, Наталія Капелюшна та онук вишиваль-
ниці Юрій – студент Чортківської дяківсько-кате-
хитичної академії ім. свщм. Г.Хомишина. Музичне 
вітання присутнім та винуватиці імпрези вплітали 
в канву хрестикового та бісерного розмаїття ви-
шиванок Ірина Дерій, Василь Маковійчук, Андрій 
Канюс, Іоанночка Либа, Руслан Букалюк.

Надія ОСАДЦА, 
бібліотекар с. Ягільниця

Свято

Хлопчики та дівчатка старанно підготували-
ся до урочистостей: разом із наставниками – 
Тетяною Бендик та Марією Ковалюк – розучили 
вірші, пісні. На заході з нагоди дня народжен-
ня закладу діти активно відгадували загадки, 
розв’язували поставлені вихователями зада-
чі, демонструючи рівень своєї ерудованості. 
Ніжний, тоненький голосок тендітної дівчин-
ки, вбраної в ніжно кремову сукню, виділявся 
з-поміж усіх. То співала пісню для своїх найрід-
ніших Мар`янка Семчук. Її талант помітили до-
брі люди й розвивають, шліфують – одинадця-
тирічна юнка навчається співу у професіоналів.

У центрі є вчитель-реабілітолог, який прово-
дить навчально-реабілітаційні заняття, вихо-
ватель, котрий проводить корекційно-виховні 

заняття, логопед, що здійснює логопедичну ко-
рекцію, займається з дітьми психолог, інструк-
тор з лікувальної фізкультури та масажу. Ди-
ректор центру пані Марія Анісенко розповідає, 
що зараз на вихованні у них є 18 дітей до 18 
років, які мають встановлену інвалідність, із 
діагнозами аутизм, хвороба Дауна, ДЦП, гідро-
цефалія, мікроцефалія, затримка психічного 
розвитку, епілепсія, розумова відсталість. Пе-
реважно це жителі міста, одна сім`я довозить 
свою кровинку з Колиндян. Та працівники за-
кладу допоможуть усім, хто завітає до них зі 
своїми проблемами, хто потребує помочі. 

Зрештою, вони й самі радо приймають до-
помогу від небайдужих людей. Постійну під-
тримку в матеріальному й моральному плані 

відчувають від навчальних закладів – держав-
ного медичного й гуманітарно-педагогічного 
коледжів. Студенти цих вишів часто відвідують 
їхній заклад, допомагають проводити практич-
ні заняття з вихованцями. Керівники коледжів 
надають спонсорську допомогу. От і того свят-
кового дня завітав не з порожніми руками до 
центру директор гуманітарно-педагогічного ко-
леджу ім. О.Барвінського Роман Пахолок. По-

всякчас допомагають депутат райради Василь 
Вислоцький (ПСП «Ягільниця-В»), приватні під-
приємці Віктор Крунь, Віктор Хом`як, Надія Гри-
ців, власники молодіжного закладу «Park Club». 
Бо, як сказано у Біблії, «блажен, хто дбає про 
нужденного та вбогого; в лиху годину Господь 
його врятує…».

Оксана СВИСТУН
Фото автора

У кожній людині є сонце – 
тільки дозвольте йому світити

Щиро вітаємо з 18-річчям 
дорогого сина, брата

Богдана  ЛІСОВСЬКОГО.
Хай молодість Твоя 
    не гасне, квітне,
І усмішка хай сяє 
              на очах.
Хай лиш хороше, 
   радісне, привітне
В житті 
   перетинає шлях.
Нехай добром 
наповнюється хата,
Достатком, щирістю 

                                   і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів 
                               в ній багато,
Прихильна доля огорта 
                                 крилом.
А весни будуть світлі, 
                                 легкокрилі,
Бо в юності такий 
                        широкий шлях!
Нехай любов Тебе 
                несе на крилах,
Пречиста Діва захистить 

                          від зла.

З любов̀ ю – тато, мама 
і вся родина.

Щиросердечно вітаємо із 18-річчям 
та Днем Ангела, яке він відсвяткував 

7  липня,
Івана Володимировича 

ЗАПОТІЧНОГО
зі с. Нагірянка.

У цей день барвистий 
             і прекрасний
Вже 18 сповнилось 
                       Тобі! 
Радості, усмішок, 
                    щастя 
І доріг легких 
               в житті. 
Любити, вірити,  
                чекати, 
Купатись 
         в розкошах, красі, 
Мети своєї досягти 
Й здійснити задуми усі!
Нехай Господь Тебе боронить 
Від невзаємності і зла,
Нехай дитяча 
                       безтурботність 
Не сходить із Твого чола.
Нехай ніколи не міліє 
Душі бездонне джерело,
Хай в ньому родяться 
                            надії
І множиться тепло.
Хай певні будуть Твої 
                              кроки,
А небо завжди голубе,
Тобі сьогодні 18 років,
Тож з Днем народження 
                                    Тебе!

З найкращими побажаннями – мама, 
тато, сестричка Христинка, 

бабуся Люба, 
Світлана зі сім`єю і родина 

із Білої.

Подіум

Вишиванко моя, вишиванко...

Таку промовисту фразу вимовив ще у далекому минулому мудрець Сократ. Вона 
якнайкраще підходить для характеристики тих юних особистостей, з якими я 
нещодавно мала змогу познайомитися. У тих дітей з особливими потребами, 

котрі є вихованцями Чортківського комунального центру соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів «Дорога в життя» з відділенням денного перебування, 

25 червня було свято – 11-річчя від дати заснування центру.


